
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 





ἍἭ 







(επδτῦυσε: 

ΨΒΙΝΤΕΌ ΒῪ (Ὁ. 2. ΟΝΑΥ͂, Μ,Δ, 
ΔΈ ΝΞ ὈΚΙΨΕΒΕΙΤΥ ῬΆΞΒΘ. 
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ΠΛΆΤΩΝΟΣ. ΦΑΙΔΩΝ. 
ΝΥ 

“ ΦΗΔΕΡΟ, 

ὙΣΤΗ ΝΟΤΕΒ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, 
ΑΝ ΑΝ ἈΝΑ ΥΒΙΒ, 

ΒΥ 

ΠΠΙΗΕΕΙΜ ΨΑΟΝΕΕ, ῬΗὉ. 

. ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ: 
ΘΕΙΘΟΗΤΟΝ, ΒΕ, ΑΝ 60, 

ΤΟΝΡΟΝ: ΒΕ, ΑΝῸ ὈΑΙΌΥ. 
1870. 



᾿ 

ἘΆΝ 

8 

- 

ΒΑΚΝΑΒ Ὠ" ΦΟΙΤΕΘΕ 

τι ΒΒΚΑΒΥΣ 
- δι΄ 





ο."»ν» 

τα 

-.--.- 



.ψ σι , 2“ 

ΗἩΛΑΆΝΑΚΩ 

σΟΙΙ ΘΕ 

ΙΓΙΒΒΑΒΥ 





ἍἭ 





4“ὍΦ 



(ει δτυζε: 

ΨΒΙΜΤΕΌ ΒῪ (Ὁ. 2. ΟΝΑΥ͂, Μ,Δ, 
ΔΈ ΝΞ ὈΚΙΨΕΒΕΙΤΥ ῬΆΞΒΘ. 



ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ. ΦΑΙΔΩΝ. 
ΤΣΖ τὺ 

ππρασαπππα. πὐτασα “πἰπασα απσοθσασα δα, 

γι ῬΒΆΕΡΟ, 

ὙΠΤΗ ΚΟΤΕΒ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΧῸ ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, 
ο ΑΝ ΑΝ ΑΝΑΙΣΒΙΒ, 

ἘΥ͂ 

ΨΊΜΒΕΙΜ ΨΆΑΘΟΝΕΒ, ΡΗ. 

. ΟΑΜΒΕΙΡΘΟΕ: 

ὉΕΙΘΗΤΟΝ, ΒΕΙῚ, ΑΝ 60. 
ΖΟΝΡΟΝ: ΒΕ, ΑΝῸ ὉΔΑΙΌΥ. 

1870. 
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ῃ.ῃ. 
χψζσΝς 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ. 

ΟΠ ΡΙΑΤΟ ΡΗΛΕΡΟ. 



μαθναδο 

υνινεδοιιὺ 

(ΙΒΒΑΒΥ 



ΘΕΘΙΟΑΤΕΡ Τὸ 

ΜΥ ΥΕΒΥ ῬΕΑΒ ΒΒΙΕΝΡ 

ἙἘ, ΒΒ, ΠΟΒΤΟΝ.. 



μὲ 



-..---......... .... - 

ΔΝ ἀξ τοι Τν 

᾿" χ “Ἷ σεται 

ΠΟΥ ΚΙ νος 
᾿ς τ ἡ ΒΒ ΙΕ ΟἿ, 

αν Ὁ ϑοῖδαἴοα. Υῇ. 

ἘΠΉΈΡΩ, δὴ φαλας, Εν 
ΤῊΞ γγεδουὺ οὐἰϊέρμ ὥριο ϑίμηρα, οοταραιίοι γο]υτοο 

ἴο ἐδο οὐϊίίοι οὗ ἐδο ᾿Αγὸϊορν ἀμ ἰΟχῖνο μα λ]κμοὰ Ἰδοὺ 

γοῶσ, [Ιὲ ἱβ δἱπιοεῦ πυδοδες ολξσθορβοσνο ἐμδὺ {διὸ 
Ἑάίτου μα5 δναϊϊοὰ Ηἰτούδ πο άβουτα οἵ ἔοσταος 
οοταπηθα πίοτβ δηὰ οεἰ(οβ, διὰ! δέρς "7 υϑόμοοδο οὗ ὙΥγί- 

ἐθαῦθοι, Ηοϊπάοτῦ δὰ Βο Ἰδαυίὰ αἵ Ῥγοίδαθος αοάδοδ᾽ 
᾿ϑχοοϊϊοηὺ οὐϊέοι οὗἨ ἐδο Ῥμοθᾶο 888 Ὀοοσι υδοὰ ἱῃ ὑδ6 

διοδάϊηρα ὑχοῦχοα ἔῃ ἴδ6 ποίϑα ἐο ἐδ6 νασίουβ ματὶβ οὗ 
Ν Φ “Ὁ ".. τιν, νς 

ὅλο ἀϊαϊορυιο δηὰ δουυίῃρβ δ5 δὰ ΚΑ ωΟΝΣ 1 Ἢ ἧπ 86 

ποίοα ἐμοπιβοῖνοδ, Ῥχοΐίοδεος Οοάάοδ᾽ “δὺ: υὐλπδασυ 885 

Ἰοθῃ πδοὰ ὙΘΣΥ͂ δρδυϊῃρἶγ. Οἱ ἐδιο ν οἱ οϑδρχοοδιὺ 

οὐὐώοῃ. δαΐασβ οβρθϑοΐδὶγ ἱπίο ἐδ οὐ ἐἐοαὶ δἱλ ΟΣ 

εἰοαῖ ὀχρίδυδέϊοι οὗ ἐδο Ῥμαοᾶο, απὰ ἀοοέ Ὡϑξ Ῥμοΐραε. ᾿ 
᾿ [0 οχμαπεὺ ἐδθ ῬὮἈ]οδορδῖοαὶ ἐμβουρδὺ οὗ ἔδ6 ποσὶς, 1οϑδὲὉ 

οὗ δὶ] ἴο οὐἱἹοοὺ ἴδ: 6 ἀοσίσίμοβ δῃηὰἃ ἰϑῃοίβ οὗ ἰδίδσ ὑιΐ-". ᾿ 

Ἰοβορβοσα διὰ ἐδίηϊκοσ οὰ ἐδ βυ ήδοία ἐκεαίοὰ ὮΥ ῬΙδίο οἱ: 
--ῶς τϑίο Ῥάχροθο Ῥχοίδεδος. Οϑὰἀοο᾽ οἀὐϊείοσι ἰδ οἵ (δ6 . ὃ. 
Ἰρθοεὺ ταϊαθ. ἘΒ1 Δ ἀ611}8 δάἀνλίτδϊο Ὀϊχοαὶ οὗὁἨ ῬΙδίοῃΐο 

Ἰάϊοτιδ 8δβ Ὀθϑῃ δρρϑαϊοὰ ἰο ὙΠΟσΘΥΟΣ ἰποῖθ ΜΔδ δὴ 

ΟρρονίσΣ οὗ ἀοίπα, δο. Τὸ ρτιδσοιηδια οἵ δοὶϊΐ δηὰ 



ν 6} ῬΒΕΡΔΟΕ. ] " 

Το] δου (οαρθαΐδ ἐὲο δε) μοὶ φοοίδ᾽ μα εὗαος “ 

Σαδεῖοαὶ χοΐδεθῃοοα ; δβοσηϑίξμμοδ δἷϑὸ Ἐ τὶ . Θείοολίφολο 

ϑρναολίεδνο ᾿Δ8 Ὀθ6Ὼ τοΐοστοὶ ἰο : ἃ νοσὶ ὙδἰοΣ 

ἐο δο δοίέαν κηότη ἰὼ Ἑωρίδ, “΄ ὃ 
ΑἹΙ Ἰονασε οὗ Ῥίαίο ν1}} ἰμδοὶς Μὴν 1, Βγπαὶῤς ὧν 

ἐδιο δοσυχαὶθ οοἰϊδὶίοι οὗἨ ἰμο Βοιβοίβη στοθ, δρροιἀϑὰ 

ἐο ἐδὶν οὐϊέλοι, Το Ἑάϊίον ᾿ορόσ᾽ οοσα ἕο ὃ Δ] ἰο 
δαρρϊοιοοηῦ εἰιΐα ὉΥ Δ ΠΟῪ οοἰϊδίϊοα οὗὁἨ ἰδο Τὐδίησει 

οτοα, αἰδοῖ Ὧ6 οομείάοσα ποσὰ ἔμ ἱτωροσίδηοο ἰὸ ἐδ 

Βοαϊεΐοι, ἐπουρὰ ἐΐο σορϊορε ἀθιδηξ ἐρῆνδσ ἴῃ ΒΟΚΚοσ 
οὐϊείοι. .2. Βηὴ ὩὉρῖοφα, οἷ 

Οοη͵οοξαταῖ οτιοηδείξηιρολιογθιροθι ὙΘΥῪ ταγοὶγ δὰ- 
Σοϊείοὰ ἑπίο (6 “δε, μα οΙ ἢ Πδλο, χολάΐη 5. ῥγοροδοὰ ὉΥ 
Οοδοῖ διὰ ταροδὲ οὗ διοονοτθον τοδὸο ὮὉῪ Ηϊσοδὶς ν|]}} 

ο ἐουπά πεοπϊοποὰ ἔῃ ἀδοιϑεῆθοα, 
, ποϑά εδήέ οὗ’ 

ἀν ἈΑΨ οὐ δὲ 

ἑ - ΑΕ ΌΜΩΣ 
ἔ “ἱ δον 

μαι "" 

εὐ ΟΝ ες ᾿ 



ΦΑΙΔΩΝ 

[ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός. 

ΑΔ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΙῸΥ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 
ΚΕΒΗΣ, ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ,. 

Ο ἸῺΝ ΕΝΔΕΚΑ ὙΠΗΡΕΤῊΣ 

, 1. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ἦ τὸ φάρμακον ὄπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἣ ἄλ- 
λου του ἤκουσας; 

ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ̓ Ἔχέκρατες. 
ἘΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἄττα εἶπεν ὃ ἀνὴρ πρὸ τοῦ 5 

θανάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἄν ἀγὼ ἀκού- 
σαιμε. καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς 
πάνυ τι ἐπιχωριάζει᾽ τὰ νῦν) ̓Αθήναξε, οὔτε τις ξένος 

ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές 
[τε ἀγγεῖλαι οἷός τ' ἦν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι το 
φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε 
φράζειν. 

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν 
τρόπον ἐγένετο; 

ΕΧ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡ ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυ- τς 
μάζομέν γε ὕτε πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον 
φαίνεται ὠποθανών. τί οὖν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

Β ἐγὼ σαι. Βοϊεῖς, Βι4110., αἀᾶ, Βοὰϊ, πιὰ φουθσαὶ οὐδμοσ χωϑβ. 

ῬΙΑΤ. ῬΗ. . 



3 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὧ ᾿Εχέκρατες, συνέβη" 

ἔτυχε γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμ- 
μένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι πέμπουσιν. 

ἘΧ. Ἐοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; 
ς ΦΑΙΔ. Τοῦτό ἐστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿Αθηναῖοι, Β 
ἐν ᾧ Θησεύς ποτε εἰς Ἰρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους 
ὥχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν 
᾿Απόλλωνε εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκά- 
στου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον ἣν δὴ ἀεὶ καὶ 

10 νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. 
ὀπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς 
ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ 
μηδένα ἀποκτιννύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλον ἀφίκηται τὸ 
πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ 

ες Χρόνῳ γύγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες σ 
δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας, ἐπειδὴν ὁ ἱερεὺς 

τοῦ τοῦ ̓Απόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου’ τοῦτο 
δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγο- ᾿ 
νός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει 

20 ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ ὧ νὼ τε καὶ τοῦ 
θανάτου. 

11. ἘΧ. Τί δὲ δὴ τὰ "περὶ ἃ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ 
Φαίδων; τίνα ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ 

5". 

τίνες οἱ παραγενόμενοε τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ 
45 οὐκ εἴων οἱ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα 

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες καὶ πολλοί Ὠ΄ 
γε. 

ἘΧ, Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα 
20 ἡμῖν ἀπογγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 

18 δῆλόν τε Βοϊῖκ, Βι4110., Ἱναὶ τὸ οτα, Βοάᾶϊ, διὰ οἶνος ζαϑε, 
28 τίνα Βοᾶϊ, τἰἱ δ) οἶδιοξ τοδα. Βοῖϊῖς, 
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ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν 
διηγήσασθαι: καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ 
αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμονγε ἀεὶ π᾿άντων 
ἥδιστον. 

ΕΧ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομέ- ς 
νους γε τοιούτους ἑτέρους ἔχειν ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἄν 
δύνῃ ἀκριβέστατα διελθεῖν πάντα. 

Ἑ ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγε- 
νόμενος. οὖτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς 
ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήει" εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ ἐφαί- το 
νετο, ὦ ᾿Εχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, ὥς; 
ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνον παρί- 
στασθαι μηδ᾽ εἰς “Αἰδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ἰέναι, 

δ9 ἀλλὰ κἀκεῖσε ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις π᾿ποτε 
καὶ ἄλλος. διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν τς. 
εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναε παρόντε πένθει" οὔτε 
αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ ΛΑ 
θειμεν' καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν ἀλλ᾽ 
ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρῆν καί τις ἀήθης 
κρῶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ὠπὸ 10 

τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε 
τελευτῷν. καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω 
διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς 

Β δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολλόδωρος. οἶσθα γάρ 
που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 35 

ΕΧ, Πώς γὰρ οὔ; 
ΦΑΙΔ. ᾿Εκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, 

καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
ΕΧ. ἜἜτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι; 

1 σχολάζω τε Βοϊεῖκς, γε 18 ἰῃ 86 Βοᾶϊ, δηῃ!ἃ τηοδὲ σοοᾶ τιδβα. 
10 ΤΕ Ἧϑττα, ὁ ἀγὴρ οἷν ΟΥ Ι188, ἁνήρ Βοϊιὶς, Κ'14 11}, 

1... 
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ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ̓ Απολλόδωρος τῶν ἐπιχω- 

ρίων παρῆν καὶ ὁ Ἱζριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
Κρίτων, καὶ ἔτι Ἑρμογένης καὶ ᾿Ε“πυγένης καὶ Αἰσχί- 
νης καὶ ̓ Αντισθένης" ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὃ Παιανιεὺς 

ς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων Πλάτων 
δέ, οἶμαι, ἡσθένει. 

ἘΧ. ἘΞένοι δέ τινες παρῆσαν; σ 
ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης ᾿ 

καὶ Φαιδωνίδης, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερ- 
10 Ψώων. 

ΕΧ. Τίέδέ; ᾿Αρίστιππος καὶ Ἰλεόμβροτος παρε- 
γένοντο; 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα᾽ ἐν Αὐγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ,. "Αλλος δέ τις παρῆν; 

1ῖς. ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ἘΧ, Τί οὖν δή; τίνες, φῇς, ἡ ἦσαν οἱ λόγοι; 
111. ΦΑΙΔ. ᾿Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειρά» 

σομαι διηγήσασθαι. ἀεὶ γὼὸρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν Ὁ 
ἡμέρας εἰώθειμεν φοιτᾷν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ 

20 τὸν Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, 
ἐν ᾧ καὶ δίκη ἐγένετο᾽ πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. 
περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμω- 
τήριον, διατρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων' ἀνεῴγετο γὰρ οὐ 
πρῴῷ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσήειμεν παρὰ τὸν Σωκράτη 

᾿ς 8 ὁ Ἐριτόβονλος Βοΐϊ]. Ηοσιι. βὲα!]ν, ὁ οτὴ. Βοκχκ. 38. Κρίτων 
Οἵ. ΒΟΥΟΣΑὶ χαδπ., ὑγδοϊκειοα Ὁ θη. 90. Φαιδώνδης Βοϊκῖς, Φαι- 
δωνίδης Βοὰ, ̓ ν 11 Τί δαί Βοϊεῖς, πιὰ ΟὨΪΥ͂ ΟΏΘ 1Ώ8.---οὐ παρε 

ψασ. Τ,ϑοὶ. ᾿. 280 ' οἱ ΒΔΏΘ, Σαϊΐο ἀοοοὶ οἱ θταδθας 
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καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ 
τότε πρωϊαίτερον ξυνελέγημεν. τῇ γὰρ προτεραίᾳ 

Εὶ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας, 
ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφυγμένον εἴη. 
παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἷς 5 
τὸ εἰωθός. καὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός, 
ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπε περιμένειν καὶ μὴ πρότε- 
ρον παριέναι, ὅως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ λύουσι γάρ, ἔφη, 
οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν τῇδε 
τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἔπι» τὸ 
σχὼν ἧκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰσιόντες οὖν 

60 κατελαμβάνομεν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, 
τὴν δὲ ἘΞανθίππην, γυγνώσκεις γάρ, ἔχουσάν τε τὸ 
παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς 
ἡ Ἐανθίππη, ἀνευφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἅττα εἶπεν, τς 
οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτε ὦ Σώκρατες, ὕστατον 
δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. 
καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, ὦ Κρίτων, 
ἔφη, ἀπαγέτω τις ταύτην οἴκαδε. καὶ ἐκείνην μὲν 

Β ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτο- 20 
μένην" ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος ἐπὶ τὴν κλίνην 
συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ 
τρίβων ἅμα, ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι 
τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἡδύ ὡς θαυμασίως 
“πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ας 
ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγόύγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳρρ 

(Ε . 
Ἡοτὰ. 2242 ἐξέγριψε αἹ! 1286. ὅτ [0 οἱὰ 
Οονοὶ Ὗς. Τοοί. αν βορὰ μ» 
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ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι 
ἀναγκάζεσθαι λαμβάνειν καὶ τὸ ὅτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς 
κορυφῆς συνημμένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἔφη. εἰ 
ἐνενόησεν αὐτὰ Αἵσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, ὡς ὁ 

5 θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ 
οὐκ ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς, 
καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἔπακο- 
λουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι 
ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει [πρότερον 

1ο τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεταε ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 
“οιορὶν ΙΥ͂. [Ὃ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὰν Δία, ὦ 

Σώκρατες, ἔφη, εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ 
γάρ τοι τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς 
τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿Απόλλω προοίμιον 

τε καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ ἙΕὐηνὸς Ὁ 
πρώην, ὅ,τι ποτὲ διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίη- 
σας αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί 
σοι μέλει τοῦ ἔχειν Ὰ Εὐηνῷ ἀποκρίνασθαι, ὅταν με 
αὖθις ἐρωτᾷ, εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ἐρήσεται, εἶπέ, τί χρή με 

2ο λέγειν. Λέγε τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, 
ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ 
ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα᾽ ἤδειν γὰρ ὡς οὐ ῥάδιον 
εἴη" ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λέγοι, καὶ Ἐὶ 

᾿ ἀἄφοσιούμενος εἰ ἄρα πολλάκις ταύτην τὴν μουσικήν 
ἃς μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ δὴ ἅττα τοιάδε' πολ- 

λάκις μοε φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ παρελθόντι 
βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ 
λόγον, ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίεε καὶ ἐργάζου. 

βοΐ κρὰ ἴσαν οὔλοι παρ, Βιαῖη» Ήδετα. αὐτῶν Βοκς, Β αὐτὸ 
μοε 4ἃ11 τωβα, πίῖ 0 ὀχοορίΐοῃ οὗ οὔθ. αὐτῷ ἐμοί ΒΟΧΚ, 98 
΄- 1. ταοαὶ 1Ω66. ἱποϊπιΐης ἴδ9 Βοὰϊ., ὑυταοκοιθα Ὀγ Ησστο, 
109 ἐρωτᾷ Βοάϊ, Ρ. τα. ἔρηται Βοκῖκ, Βοὰϊ. οὐ. 43 λέγοι ΒΟΚΚ, 
. -: 

. 
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καὶ ὀγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον τοῦτο 
61 ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελείεσθαί τε καὶ ἐπικε- 

λεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ 
οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν, 
μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης ς 
μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος᾽ νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἧ 
τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με 
ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προσ- 
τάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν 

ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαε αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν. ἀσφαλέστε- τὸ 
Β ρον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιή- 

σαντα ποιήματα καὶ πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ 
πρῶτον μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα 
θυσία' μετὰ δὲ τὸν θεόν, ἐννοήσας ὅτι τὸν ποιητὴν 
δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους, ἀλλ᾽ τς 
οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δὴ 

οὗς προχείρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύθους τοὺς 
Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐηνῷ φράζε, καὶ ἐρρῶ- 
σθαι καί, ἂν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπει- 20 

Ομε δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον' κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι. 
καὶ ὁ Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ 
Σώκρατες, Εὐηνῷ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ 

᾿ ἀνδρί σχεδὸν οὖν ἐξ ὧν ἀγὼ ἤσθημαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 
«7.σοι ἑκὼν εἶναι πείσετ' Τί δαί; ἢ δ᾽ ὅς" οὐ φιλόσο- ἃς 

φος Εὐηνός; "Ἔμουγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Ἐθελήσει 
τοίνυν, ἔφη, καὶ Εϑηνὸς καὶ πῶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ 
πράγματος μέτεστιν. οὐ μέντοι ηἱ ἴσως βιάσεται ᾿ 
αὑτόν οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα λέγων 

λέγειν Βοᾶϊ. τὶ λέγει ἐ ἐδο τοουρίη. 14. καὶ πειθόμενον Βοὰϊ. διὰ 
ΟὯΘ ΟἶΟΣ χω8. καὶ οἴ. Βοϊεκ, 5::8110. διὰ ροόσβορα ἐξ βῃοιϊὰ Ὅθ 
οὐαἰἐἰθα ἐπ βρὶἐθ οὗ ἐἰ8) δι μουν οὗ ἐμο Βοι. 16 μέλλοι Βοάϊ, μέλλει 
Βοϊῖς. 5.41}0. 18 τούτον: Βοὰϊ, διιὰ χηοαὲ χ188, τούτων ΒΟ, 20 ὧν 
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ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη [ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τὴν ὮὉ 
γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. 
ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ 
Σώκρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι, 

5 ἐθέλειν δ' ἄν τῷ ἀποθνήσκοντι τὸν φιλόσοφον ὅπε- 
σθαι; Τί δέ, ὦ Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμ-» 
μίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες ; Οὐδέν 
γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν κἀγὼ ἐξ ἀκοῆς 
περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος 

10 οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει Εἰ 
μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυθολο- 
γεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν 
οἰόμεθα εἶναι" τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ 

μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ; 
ις ΥἹ. ΚΚατὰ τί δὴ οὖν ποτὲ οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι 

αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, ὦ Σώκρατες, ἤδη γὰρ 
ἔγωγε, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, 
ὅτε παρ᾽ ἡμῖν διῃτῶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ 
δέοι τοῦτο ποιεῖν" σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώ- 

20 ποτε οὐδὲν ἀκήκοα. ᾿Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη᾽ 62 
τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν 
σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων 

ἁπλοῦν ἐστι οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, 
ὥσπερ καὶ τάλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι 

25 ἢ ζῶν. οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν ἴσως 
σοι φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιόν 
ἐστιν αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖ περι- 
μένειν εὐεργέτην. καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπυγελάσας, 

φασι σιϑοὸ, βὲ δοὺς μοι σὰςς δες δ ἀκ ῷ οί οϑ. 
Βοὰϊ, οσια. σαφέε Βοϊεῖς, δὲα}10. νἱτὰ ἐλο οἶον σθβθ. 16 οὖν 
ϑή ποτε ΒΟ, δὴ οὖν Βοΐϊ, δηἃ χιοδὲ σηβα, 824 ἔστιν ὅτε 
ΚοΨΦ.Ἁ.: 860 ΟΧού, θοιηχῃ. δηἃ 80 ἀἱδουδείοηθ ὉΥ Κοοῖϊ, " Ηοσιαοδ᾽ 3 



------ 
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Β ἽἼττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὐτοῦ φωνῇ εἰπών. Ἰζαὶ γὰρ ἂν 

Ὠ 

Ἐ; ἀνόητ, 

δόξειεν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω Υ̓ εἶναι ἄλογον. οὐ 
μέντοι ἀλλ᾽ ἴσως ἔ ἔχε: τινὰ λόγον. ὄ ὁ μὲν οὖν ἐν ὡπορ- 
ρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν » λῤγρο, ὡς ἔν τινε φρουρᾷ 

ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης ς 
λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται 
καὶ οὐ ῥάδιος διιδεῖν " οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι 
δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ ὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς 

ἐπιμελουμένονς καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὃν τῶν κτη- 
οὔατα τοῖς θεοῖς εἶναι" ἦ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; ΓἜμοιγε, το 
Ο ἔφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἦ ἦ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ 
κτημάτων εἴ τε αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ σημήναντός 

σου ὅτι βούλει αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, 

καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, τιμωροῖο ἄν; Πάνυ γ᾽, ἔ 
Ἴσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον, μὴ πρότερον αὑτὸν 1ξ 
ἑποκτιννύναε δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ ὁ θεὸς ἐπι- 
πέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν παροῦσαν ἡμῖν) 

11. ᾿Αλλ᾽ εἰκίς, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 

ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἄν 
ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἔοικε τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἀτόπῳ, 20 
εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τα εἶναι 
τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα 
εἶναι. τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ 

ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ὗ ἐπιστατοῦσιν 
αὐτῶν οἴπερ ἄριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοί, 25 
οὐκ ἔχει λόγον. οὐ γάρ που αὐτός γε αὑτοῦ οἴεται 
ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι ἐλεύθερος γενόμενος" ἀλλ᾽ 

ὃς μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον 

Ῥ. 128---186, Βοοίξς, ἵν. 801.--812, Κοοῖ, ἴδ. 462.- 4(δ. στοῦ, 
. ΔΕ Σούομοτν, 1867, Ρ. δ67---76. 10. γν. ὅ8ῃ, ἵν. 1988, ὃ ἐπιμελο- 

μένου: ΒοϊΙκ. ἀραϊτπεί ἐμ9 Βοάὰϊ. δῃὰ χροϑί οὗ (μ9 οἶμον τρδ8. 168 πρὶν 
ἂν Ἡοϊηάοτχί. οἷ. Βοϊεὶς,, ἄν οχα. α]}} σωδα. 8.4110. Ηοσῃα, θεὸν Ἡοστα, 
ὁ ὐὰ, Βοὰϊ, ΒΌρτα ἰἰη., διὰ Ἱἱ σέδιοῦ ταδα, εἶνο ἐδ δέϊοὶθ, 4θ αὐ- 
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εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἄν λογίζοιτο ὅτι οὐ 
δεῖ ὦπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὅ,τε μάλιστα 
“ταραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι. ὁ δὲ νοῦν ἔχων 
ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὐτοῦ βελτίονε 

5 καίτοι οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ ὃ 
νῦν δὴ ἐλέγετο" τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν 
ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαίρειν. ἀκού- 
σας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ 
Κέβητος πραγματείᾷ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς ᾿Αεί 68 

ζω ωννκδ.ο 10 τοι, ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνν 
εὐθέως ἐθέλει πείθεσθαι ὅ,τι ἄν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ 

Σιμμίας ̓ Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ 
τι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" τί γὰρ ἂν βουλόμενοι 
ἄνδρες ἰσοφοὶ ὡς ἀληθῶς Ἰδεσπότας ἀμείνους αὐτῶν 

ις φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι 
δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτε οὕτω ῥᾳδίως Β 
φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς 

αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. Δίκαια, ἔφη, λέγετε. οὗ, 
γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασθαι 

40 ἅσπερ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
ΥΙ1Π. Φέρε δή, ἡ δ᾽ ὅς, πειραθώ πιθανώτερον πρὸς 

ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. ὀγὼ γάρ, 
ἔφη, ὧ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν 
πρῶτον μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, 

25 ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους 
τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ" 
νῦν δὲ εὖ ἴστε ὅτε παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι 
ἀγαθούς καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνν δωσχυρισαίμην" Ο 

᾿ 4φ9 Βοᾶϊ, ῥαυτοῦ ϑ Βεῖέ, 8 ῬοΣδδρα ΜΘ βῃοῃϊά ττὶἐθ πίνω. διὸ 
ἀλόγιστοι ἂν φεύγοι, ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ πον κιτλ [Ἱ1ἅ νῦν γε 
δοκε τί μοι καὶ αὐτῷ Βοϊεῖς. : [89 ΟΥ̓ΘΥ αἀορίοά ἐπ ἐδ ἰοχὲ ἰΒ ἰουπὰ 
ἴα ἐδο Βοάϊ, 14. ἀμείνους αὑτῶν ΒοΧΙ,, νῦξ ΟὨΪΥ ΟἿΘ Ση8. 21 τρὸ 
ὁμδι πιθανώτερον Βοῖ, ΒιΔ110. τὶ 41} σοδβ, ἰῃ (δλαὶν ἕδυουσ, ἐδ 
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ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ὠγαθοὺς ἥξειν, 
εὖ ἴστε ὅτι, εἴπερ τε ἄλλο τῶν τοιούτων, διεσχυρι- 
σαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως 
ἀγανακτῶ, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἶμε εἶναί τε τοῖς τετελευτη- 
κόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἄμεινον ς 
τοῖς ἀγαθοῖς ἣ τοῖς κακεῖ Τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ 
Σώκρατες ; [αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις 

Ὁ ἀπιέναι, ἣ κἂν ἡμῖν μεταδοίης ; κοινὸν γὰρ δὴ ἔμουγε 
δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο, καὶ ἅμα σοι ἀπὸο- 
λογία ἔσται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμῶς πείσῃς. ᾿Αλλὰ τὸ 
πειράσομαι, ἔφη. πρῶτον δὲ Ἱζρίτωνα τόνδε σκεψώ- 
μεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. 
Τί δέ, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰζρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαε 
μοι λέγει ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή 
σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ θερ- τς 
μαίνεσθαι μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον 

Ἑ προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ" εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι 
καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας. 
καὶ ὁ Σωκράτης, Ἕια, ἔφη, χαίρειν αὐτόν' ἀλλὰ μόνον 
τὸ ἑαυτοῦ παρασκεναζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ 20 
δέῃ, καὶ τρίς. ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ 
Κρίτων ἀλλά μοε πάλαι πράγματα παρέχει. Ἔα 
αὐτόν, ἔφη. ἃ ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι 
ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται εἰκότως 

. θ4 ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν ᾿ς 
μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα 
οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ. πῶς ἂν οὖν δὴ 
τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, .ὦ Σιμμία τε καὶ ζέβης, ἐγὼ πειρώ- 
σομαι φράσαι. 

Βοάϊ. οχοορέθά. 7. πότερον αὐτὸς ΒοΙεῖ, πότερον ΟΤᾺ. Βοὰᾶϊ. ῬΤ. τὰ. διὰ. 
. ΣΩΒΩΥ ΟΥΘΥ ΣΩΒΒ. 5:.41}0. όσα. 9. ἡ ἀπολογία Βοϊεῖ, β.411}. πὶ 
811 τηεα. ὀχοορίΐη [9 Βοΐϊ], Ἡμὶοδ ΟμλίΒ ἡ. 11 πειράσομαί γε Βοκῖκ. 
ἀροϊτοὶ ἰδο Βοὰϊ, δά τσοὶ ταβα. ΑἹ δεν οἷ τον ἤδη Βοζκ, αἴας 
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ΙΧ, Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοε τυγχάνουσιν ὀρθῶς 
ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι 
οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ 
τεθνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτοπον δήπου ἂν εἴη 

ς προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο, 
ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεθυμοῦντό 
τε καὶ ἐπετήδευον. καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν 
Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ με νῦν δὴ γελα- Β 
σείοντα ἐποίησας γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἄν δὴ τοὺς 

10 πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰν» 
ρῆσθαε εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς 
μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἱ 
φιλοσοφοῦντες θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν 
ὅτι ἄξιοί εἰσι τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληθὴ γ᾽ ἄν 

1:5 λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι. 
λέληθε γὰρ αὐτοὺς ἣἦ τε θανατῶσι καὶ ἡ ἄξιοί εἰσι 
θανάτου καὶ οἷον θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι. 
εἴπωμεν γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες Ο 
ἐκείνοις" ἡγούμεθά τε τὸν θάνατον εἶναι ; Πάνυ γε, ἔφη 

20 ὑπολαβὼν ὃ Σιμμίας. ἮἾΑρα μὴ ἄλλο τε ἢ τὴν τῆς 
ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο 
τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν 
ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

423 εἶναι ; ἄρα μὴ ἄλλο τε ἡ θάνατος ἣ τοῦτο ; Οὔκ, ἀλλὰ 
τοῦτο, ἔφη. Σκέψαι δή, ὦ ᾿γαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ 
ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ ἐμοί, ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι Ὁ 
ἡμᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί σοι φιλο- 
σόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὼς ἡδονὰς 

40 καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων τε καὶ ποτῶν; 
Ῥμοιίιο ΤΣ. Ῥ. δῦ. 6. προεθυμοῦντο Βοὰϊ, προὐθυμοῦντο ὁ ΒΚ, 
2 τὸ οἵα. Βοῦϊ. ἥοσα. 28 θένατοι ἥοπο, ἢ ὁ ὀέσατοι (86 
3 τὸ δὰ βου Ἔστω ἐν βοάν ἢ καρ Βεῖχ ΒΔΗν 0 ἐς 



ΦΑΊΔΩΝ. ΝΣ ὃ 

ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν 
διηγήσασθαι καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ 
αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμονγε ἀεὶ πάντων 
ζδιστον. 

ΕΧ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομέ- ς 
νους γε τοιούτους ἑτέρους ἔχεις ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν 
δύνῃ ἀκριβέστατα διελθεῖν πάντα. 

Ἑ ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγε- 
νόμενος. οὖτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς 
ἐπιτηδείον ἔλεος εἰσήει" εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ ἐφαί- το 
νετο, ὦ ᾿Εχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, ὡς 

ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνον παρί- 
στασθαι μηδ᾽ εἰς “Αἰδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ἱέναι, 

89 ἀλλὰ κἀκεῖσε ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε 
καὶ ἄλλος. διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν τς 
εἰσήει, ὡς εἰκὸς ὧν δόξειεν εἶναε παρόντι πένθει" οὔτε 
αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ εἰῶ- 
θειμεν᾽ καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν ἀλλ᾽ 
ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρὴν καί τις ἀήθης 
κρῶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ 2 
τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε 
τελευτᾷν. καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω 
διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς 

Β δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολλόδωρος. οἷσθα γάρ 
που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 25 

ΕΧ, Πώς γὰρ οὔ; 
ΦΑΙΔ,. ᾿Εκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, 

καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
ΕΧ, “Ἔτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι; 

1 σχολάζω τε Βολεῖς, γε δ ἰῃὰ [89 Βοᾶϊ, δηὰἃ χηοεί ροοᾶ τοΒβα. 
10 ἀνὴρ Ἡοσῖὴ. ὁ ἀνὴρ ΟΥΟΥ τη586, ἀνήρ Βοϊεῖς, β81}1}, 
11 ὥστ' ἐμοὶ Βοϊοῖς. ὥστ᾽ ἔμοιγ' β.4110. ὥστε μοι Βοὰϊ. δῃηὰ πλοδὺ ΤΩ86. 
20 ἀπὸ τῆς λόπηι Βοάϊ, Ηχιι, 8.14110., ἀπὸ οἵ. οὐδοῦ χβδα, Βοκκ, 

1-. 
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ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ̓ Απολλόδωρος τῶν ἐπιχὼω- 
ρίων παρὴν καὶ ὁ ἸΚριτόβουλος καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ 
Κρέτων, καὶ ἔτι 'Ἑρμογένης καὶ ᾿Επτυγένης καὶ Αἰσχί- 
νης καὶ ̓ Αντισθένης" ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς 

ς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων Πλάτων 
δέ, οἶμαι, ἠσθένει. 

ΕΧ. ΞἘΞένοι δέ τινες παρῆσαν; σ 
ΦΑΙΔ, Ναί, Σιμμίας τέ γε ὃ Θηβαῖος καὶ Κέβης ᾿ 

καὶ Φαιδωνίδης, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερ- 
το Ψψίων. 

ΕΧ. Τί δέ; ᾿Αρίστιππος καὶ Ἰζλεόμβροτος παρε- 
γένοντο; 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα" ἐν Αὐγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ, “Αλλος δέ τις παρῆν; 

15 ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ἘΧ, Τί οὖν δή; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι; 
11. ΦΑΙΔ. ᾿Εγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειρά- 

σομαι διηγήσασθαι. ἀεὶ γὸρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν Ὁ 
ἡμέρας εἰώθειμεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ 

20 τὸν Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, 
ἐν ᾧ καὶ δίκη ἐγένετο᾽ πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. 
περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμω- 
τήριον, διατρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων᾽ ἀνεῴγετο γὰρ οὐ 
πρῴ ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσήειμεν παρὰ τὸν Σωκράτη 

4 ὁ Κριτόβουλοι Βοάϊ. Ἠφττα. Β[4110. ὁ οτα. Βοκκ, 8. Κρίτων 
ΟἿΏ, δΟΥΘΟΣΆΙ ΣΩ885., Ὀχαοκοίοα Ὁ ΗοσθΏ. ὃ. Φαιδώνδης: Βοϊῖς, Φαι- 
δωνίδης Βοάϊ. Ῥτ. τῷῺ. 11 Τί δαί Βοϊεκ, ἩΣΕῸ ΟὩΪΥ ΟὯΘ τη8..---οὐ παρε- 

α). Οοδοὲ ΥαΣ. 9οἱ. Ρ. 38ὺ "οἱ δα χαϊΐο ἀοοοϑὲ οἱ Οσδϑόδο 
ἑηρσθηλοσα οἸθη ἰλπάυτη 6686 οὐ πι; Ὡδη αυἱ ἰΐα αὐδοχὶἐ 

ἘΔ Θαζαίθα Σαϊ ΘΙ ΘῸ8 ὩΟῚ ΠΟΙΛΣ ΣΙ ἐπίοσ 606 σαὶ Κοσζαὶΐ τηοτὶ- 
ἴατο δαίυίδδοιί, οὐ οὐ δῆτα τηοὶέτιε τοδροηἀοῦίτον, δὶ οὐ ὑγδϑοϑδεϑοσὶς. 
ᾳυδηὶ τοῖα 8οὸ Ἰωοπμι τς ἰῃ Ῥίδιοιΐβ οοὐϊοϊυσα ἑἐποϊσνοχὶξ, δΡ. 

ας ἢ 280 Οο6]1. : δοἃ γοχὰ 
βοσίρίυσα δηϊααὶὰβ ἡ} οδὲ.᾽ 243. ἀνεῴγνυτο Βοϊκῖκ. ἀνε Βοά!. 
διὰ παρε ἢ τς εἰσήειμεν ταοαῖ τηκα. ἱποϊθάλης ἐδ9 εἰσῆμεν 
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καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ 
τότε πρωϊαίτερον ξυνελέγημεν. τῇ γὰρ προτεραίᾳ 

Εὶ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίον ἑσπέρας, 
ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ . Δήλον ἀφυγμένον εἴη. 
“παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς 5 
τὸ εἰωθός. καὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός, 

| ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπε περιμένειν καὶ μὴ πρότε- 
ρον παριέναι, ὅως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ" λύουσι γάρ, ἔφη, 
οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν τῇδε 
τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἐπι» τὸ 
σχὼν ἧκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰσιόντες οὖν 

60 κατελαμβάνομεν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, 
τὴν δὲ ἘΞανθίππην, γυγνώσκεις γάρ, ἔχουσάν τε τὸ 
παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς 
ἡ Ἐξανθίππη, ἀνευφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἅττα εἶπεν, τς 
οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτε ὦ Σώκρατες, ὕστατον 
δή σε προσεροῦσι νῦν οὗ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. 
καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, ὦ Κρίτων, 
ἔφη, ἀπαγέτω τις ταύτην οἴκαδε. καὶ ἐκείνην μὲν 

Β ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Ἰζρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτο- 20 
μένην ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος ἐπὶ τὴν κλίνην 
συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ 
τρίβων ἅμα, ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι 
τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἡδύ ὡς θαυμασίως 
πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ες. 
ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγύγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ,. 

3 ἡμέρᾳ Ὁχαοϊεοίοα Ὁγ σσιι. τ ἐμοῦὶ 6686: 500 [Ώ0 ϑχεᾷ, ΘΟΣΏΙΩ. 
7 εἶτε περιμένειν Βοὰ]. Βοκῖ,, βί4}}. ἐπιμένειν για. Ἡἱξ ἐμο οἱὰ 
οὐὐέίουθ. 1] ἐκέλευσεν Βοὰϊ, Ρ. τα, ἐκέλευεν Βοάϊ, οοΣτ. (ΗΠ οζτι.). 
εἰσελθόντες Βολιῖς, Βοάϊ, ὁοΥΓ. εἰσιόντεν Ἠοττλ. Βοὰϊ, ῬΥ. ἃ. 10 ἀπκα- 
γαγέτω Βο,εῖς, τὶ ἢ ΟἿΥ ὍὨΘ Ση8. ταύτην Βοϊεῖς, 3.Δ}10., αὐτήν ἘΝ 
Ἐ:6 Βοὰϊ. (Ηοστα.) . 21 ἐπὶ Βοϊωῖς, 8.4}10. πὶ! τηθ8. εἰς 
Βετὰ. 42 ἐξέτριψε αἱ ᾳοοὰ τη86. ἔτριψε ἴδιο οἱὰ οὐδέλομα δοιὰ 
Οονοὶ Ὗασ. 1.0οὲ. Ρ. 120. 

οὐ Δ᾽ Οὦ 



6 ΝΕ ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι 
ἀναγκάζεσθαι λαμβάνειν καὶ τὸ ὅτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς 
κορυφῆς συνημμένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἔφη. εἰ 
ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, ὡς ὁ 

5 θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ 
οὐκ ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφας, 

καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακο- 
λουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι 
ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει [πρότερον 

10 τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεταε ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 
“κων ΙΥ, ΓὋ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, ὦ 

Σώκρατες, ἔφη, εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ 
γάρ τοι τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς 
τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿Απόλλω προοίμιον 

1ς καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εἰὐηνὸς Ὁ 
πρώην, ὕ,τι ποτὲ διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίη- 
σας αὐτά, πρσεραι, ὑδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί 
σοι μέλει τοῦ ἐχειν ἐμὲ Εὐηνῷ ἀποκρίνασθαι, ὅταν με΄ 
αὖθις ἐρωτᾷ, εὖ οἷδα γὰρ ὅτι ἐρήσεται, εἶπέ, τί χρή με 

20 λόγειν. Λέγε τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, 
ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ 
ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα᾽ ἤδειν γὰρ ὡς οὐ ῥάδιον 
εἴη" ἀλλ᾽ ἐννπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λόγοι, καὶ Ἐὶ 
ἀφοσιούμενος εἰ ἄρα πολλάκις ταύτην τὴν μουσικήν 

ἃς μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ δὴ ἅττα τοιάδε' πολ- 
λάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ παρελθόντι 
βίῳ, ἄλλοτ' -ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ 
λέγον, ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίεε καὶ ἐργάζου. 

μοι 411 τωβα, ΠῚ 1806 οχοορίΐοῃῃ. οὗ οὔθ. αὐτῷ ἐμοί 
φορότερον αχὰ. τοοσῇ τὴδ5. ἱποϊπΐηα (μ0 Βοὰϊ., ὑσδοϊκοίοθα Ὁγ Ἡδστη, 
19 ἐρωτᾷ Βοᾶϊ, Ρ. τΔ. ἔρηται Βοῖκκ, Βοὰϊ. οοε. 243 λέγοι ΒοΧκ, 
: -- 
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καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον τοῦτο 
61 ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελείεσθαί τε καὶ ὄπικε- 

λεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ 
οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὕπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν, 
μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μογίστης ς 
μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος᾽ νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἧ 
τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με 
ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναε, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προσ- 
τάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν 

ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαει αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν. ἀσφαλέστε- 1ὸ 
Β ρον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναε πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιή- 

σαντα ποιήματα καὶ πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ 
πρῶτον μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα 
θυσία" μετὰ δὲ τὸν θεόν, ἐννοήσας ὕτι τὸν ποιητὴν 
δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους, ἀλλ᾽ τς 
οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δὴ 
οὗς προχείρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύθους τοὺς 
Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐηνῷ φράζε, καὶ ἐρρῶ- 
σθαι καί, ἂν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπει- 20. 

σ μι δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον᾽ κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι. 
ὁ Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ 

ματος Εὐηνῷ; ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ 
᾿ ἀνδρέ' σχεδὸν οὖν ἐξ ὧν ἀγὼ ἤσθημαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 

«7 σοι ἑκὼν εἶναι πείσεταϊ Τί δαί; ἡ δ᾽ ὅς" οὐ φιλόσο- 29 
φος Εὐηνός; "Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εθελήσει 
τοίνυν, ἔφη, καὶ Εηνὸς καὶ πῶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ 
πράγματος μέτεστιν. οὐ μέντοι γ᾽ ἴσως βιάσεται 
αὑτόν. οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα λέγων 

ΔΑΝ οὐδε ἀκα. μα οτας Βοϊαα. Ἐϊαΐίο, ἈαΔ Ἐδηθακε ἐς αμοαϊδ ἐν 
οχαϊ θὰ ἦτ βρὶἐθ οἵ 80 δι Ποχὶ ν οὗ ἔμο Βοι. 16 μέλλοι Βοάϊ, μέλλοι 
Βοϊωκ. 5[4}}υ. 18 τούτους Βοάδ, κιιὰ τοοεὶ ταρα, τούτων ΒοΙς, 20 ὡς 
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ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη [ἀπὸ τῆς κλίνης] ὀπὶ τὴν Ὁ 
γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. 
ἤρετο οὖν αὐτὸν ὃ Κέβης Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ 
Σώκρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι, 

5 ἐθέλειν δ' ἂν τῷ ἀποθνήσκοντε τὸν φιλόσοφον ἔπε- 
σθαι; Τί δέ, ὦ Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμ-» 
μίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες ; Οὐδέν 
γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν κἀγὼ ἐξ ἀκοῆς 
“περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος 

10 οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει Εἰ 
μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τα καὶ μυθολο- 
γεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν 
οἰόμεθα εἶναι" τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ 
μέχρε ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ; 

ῖς Υ͂Ι. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτὲ ο οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι 
αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, ὦ ὁ Σώκρατες; ὄδη γὰρ 
ὄγωγε, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἥρου, καὶ Φιλολάου ἥκουσα, 
ὅτε παρ᾽ ἡμῖν διῃτῶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ 
δέοι τοῦτο ποιεῖν᾽ σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώ- 

Ζο ποτε οὐδὲν ἀκήκοα. ᾿Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη" 62 
τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν 
σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων 
ἁπλοῦν ἐστι οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, 
ὥσπερ καὶ τἄλλα, ἔστιν ὅτεϊ καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι 

25 ἢ ζῶν. οἷς δὲ βῶλχτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν ἴσως 
σοι φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιόν 
ἐστιν αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖ περι- 
μένειν εὐεργέτην. καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπυγελάσας, 

οἵα, Βοκῖς,, δ, Βοάϊ, αμὰ οὐδοῦ πα, 1 ἀπὸ τῇς κλίνηε οτο. 
ἱπασκοίοὰ ἐγ στα. θ Τί δαί Βοϊκῖκ, τὶῖξ ο.9 68. 8. σαφῶς 

σαφές Βοκῖκ, Βέ.110. τὶ [80 ΟΥΟΣ τ55. 16 οὖν 
ρδσν ττὰ δὴ οὖν Βοΐϊ, οὐὰ χηοδὲ τ85ὲ. 424 ἔστι ὅτε 
ΚοΨΦ.Ἅ,.: 860 ΟΧΟζ, ΘΟΙΏΣΩ. διὰ ἐλ ἀὐδουδείοηθ ὮΥ Κοοῖ, " Ηοχταοδ᾽ 3 
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Β Ἵττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Ἑζαὶ γὰρ ἂν 
δόξειεν, ἔφη ὁ Σωκῤράτης, οὕτω γ᾽ εἶναε ἄλογον" οὐ 
μέντοι ἀλλ᾽ ἴσως ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἁπορ- 
ρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ 
ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης ς 
λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, μέγας τά τίς μοε φαίνεται 
καὶ οὐ ῥάδιος διιδεῖν" οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι 
δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναε ἡμῶν τοὺς 

ἐπιμελουμένονς καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὃν τῶν κτη- 
μάτων τοῖς θεοῖς εἶναι" ἡ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; "Ἔμουγε, το 

Ο ἔφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ 
κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ σημήναντός 
σου ὅτι βούλει αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἄν αὐτῷ, 
καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, τιμωροῖο ἄν; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Ἵσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον, μὴ πρότερον αὑτὸν ἴς 
ἑποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ ὁ θεὸς ἐπ᾿ 
πέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν παροῦσαν ἡμῖν) 

11. ᾿Αλλ’ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 
ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν 

Ὦ ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἔοικε τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἀτόπῳ, 20 
εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεὸν τε εἶναι 
τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα 
εἶναι. τὸ γὰρ μὴ ὠγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ 
ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἦ ἐπιστατοῦσιν 
αὐτῶν οἴπερ ἄριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοί, 25 
οὐκ ἔχει λόγον. οὐ γάρ που αὐτός γε αὑτοῦ οἴεται 
ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι ἐλεύθερος γενόμενος" ἀλλ᾽ 

Εὶ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον 

Ῥ. 198---18ὅ, Βοριίξς, δ», 807...-812, Ἑοοῖκ, ἐν. 462.--ἐ(, χοῦ, 

. ἸΔΕσούοδοτν, 1867, ». δ67---76. 1. ν΄. δαῃ, ἰδ. 18688ὡ, 0 ἐπτιμελο- 
μένους Βο)εῖς, ἀραϊτιδί ἐμο Βοάϊ. δῃ!ὰ σωηοδὺ οὗ ἐδ9 οὐδοῦ 286. 1β πρὶν 
ἃν Ἠοΐηάοχί. οἷ). Βοϊεὶς,, ἄν οτα. α]} τϑδα, ϑ.δ:1ν. Ηοσῃ, θοὸς Ἡοσῖὰ. 
ὁ δά. Βοὰϊ, βυργα ἰἰη., διιὰ δ]} οἴβοζ σϑϑδ. αἱνὸ ἐμ:0 δζίλοῖθ, 26β. αὖ- 
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εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ 
δεῖ ὦπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὄὅ,τε μάλιστα 
"ταραμένειν, διὸ ἁλογίστως ἂν φεύγοι. ὃ δὲ νοῦν ἔχων 
ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ βελτίονι 

5 καίτοι οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἡ ὃ 
νῦν δὴ ἐλέγετο᾽ τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν 
ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαίρειν. ἀκού- 
σας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ 
Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς ᾿Αεί 68 

φνιωνν,... 10 τοι, ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ 
- φύθέως ἐθέλει πείθεσθαι ὅτι ἄν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ 

Σιμμίας ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ 
τι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" τί γὰρ ἂν βουλόμενοι 
ἄνδρες [σοφοὶ ὡς ἀληθῶς Ἰδεσπότας ἀμείνους αὐτῶν 

ις φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι 
δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτε οὕτω ῥᾳδίως Β 

φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς 
αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. Δίκαια, ἔφη, λέγετε. οἶμαι 
γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασθαι 

40 ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
ΥὙΠΙ. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, πειραθῶ πιθανώτερον πρὸς 

ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. ὀγὼ γάρ, 
ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ὥμην ἥξειν 
πρῶτον μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, 

45 ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους 
τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ᾽ 
νῦν δὲ εὖ ἴστε ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι 
ὠγαθούς" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄν πάνν δωισχυρισαίμην᾽ σ 

Δ... ““π 

χοῦ Βοᾶι, ἑαντοῦ Βαϊ, 8 Ῥαήδαρα τι σβουϊὰ νπὶϊο παραμένειν δι 
᾿ ἀλόγιστοι ἂν φεύγοι, ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ πον κα τιλ. 1Δ νῦν γε 
δοκῶ τί μοι καὶ αὐτῷ Βοκὶς. : ἔπ0 οτὰον δἀορίοά ἐπ ἐδο ἰοχί ἐβ ἐουπὰ 
ἦξπε ἔδο Βοΐϊ, 14 ἀμείνου: αὑτῶν Βοῖκκ, νεῖξϊι ΟὨΪΥ ΟἿ6 τη6. 41] πρὸς 
ἀριδε πιθανώτερον Βοκῖ,, Βὲ411}0. τῖξδι 411 χωϑβ. ἰὼ ἐδποὶς ἔδυοῦσ, 89 
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ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς ἥξειν, 
εὖ ἴστε ὅτι, εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρι- 
σαίμην ἂν καὶ τοῦτος ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως 
ὠγανακτῶ, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἶμι εἶναί τι τοῖς τετελευτη- 
κόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἄμεινον ς 
τοῖς ἀγαθοῖς ἣ τοῖς κακοῖς. Τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ 
Σώκρατες ; [αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις 

Ὁ ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης ; κοινὸν γὰρ δὴ ἔμουγε 
δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ὠὡγαθὸν τοῦτο, καὶ ἅμα σοι ὦπο- 
λογία ἔσται, ἐὰν ὥπερ λέγεις ἡμᾶς πείσῃς. ᾿Αλλὰ τὸ 
πειράσομαι, ἔφη. πρῶτον δὲ Ἰζρίτωνα τόνδε σκεψώ- 
μεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. 
Τί δέ, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἡ πάλαι 
μοι λέγει ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή 
σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ θερ- 1ς 
μαίνεσθαι μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον 

Ὲ προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ' εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι 
καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τε τοιοῦτον ποιοῦντας. 
καὶ ὃ Σωκράτης, Ἕια, ἔφη, χαίρειν αὐτόν’ ἀλλὰ μόνον 
τὸ ἑαυτοῦ παρασκευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ 20 

δέῃ, καὶ τρίς. ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ 
Κρίτων' ἀλλά μοὶ πάλαι πράγματα παρέχει. Ἔα 
αὐτόν, ἔφη. ἃ ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι 
ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται εἰκότως 

., βᾷ ἀνὴρ τῷ ὄντε ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν Ὡς 
μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα 
οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ. πῶς ἂν οὖν δὴ 
τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειρά- 

σομαε φράσαι. 
Βοὰϊ. οχοορίθἃ. 77. πότερον αὐτὸς Βοϊιῖ, πότερον οτλ. Βοὰϊ. ἘΣ. τὰ. δῃᾶ. 

. ΣΩΘΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ ταθ8, βί8}}0. ἥδστα, 9. ἡ ἀπολογία Βοϊις, ΠΝ τὰν ὙΠ 
811} χηεβ. οχοορίζως 89 Βοάϊ, Ἠδβίοδ ομλέα ἡ. 11 πειράσομαί γε Βοκῖς. 
δαδίῃβι ἔμο Βοάὰϊ, δινὰ χαοαὶ σωθβ, 21 ὅδειν ἐδ: Σωδ8. ἤδη Βεῖ. αἴνας 
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ΙΧ, Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοε τυγχάνουσιν ὀρθῶς 
ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι 

᾿ οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἡ ἀποθνήσκειν τε καὶ 
τεθνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτοπον δήπου ὧν εἴη 

ξ προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο, 
ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαε προεθυμοῦντό 
τε καὶ ἐπετήδευον. καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν 
Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ πάνν γέ με νῦν δὴ γελα- Β 
σείοντα ἐποίησας γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς 

:ο πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰ» 
ρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς 
μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτε τῷ ὄντι οἱ 
φιλοσοφοῦντες θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὗ λελήθασιν 
ὅτε ἄξιοί εἰσι τοῖτο πάσχειν. Καὶ ἀληθὴ γ' ἄν 

ς λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι. 
λέληθε γὰρ αὐτοὺς ἧ τε θανατῶσι καὶ ἡ ἄξιοί εἰσι 
θανάτου καὶ οἷον θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι. 
εἴπωμεν γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες Ο 
ἐκείνοις" ἡγούμεθά τι τὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη 

20 ὑπολαβὼν ὁ Σιμμίας. ἮΑρα μὴ ἄλλο τι ἥ τὴν τῆς 
ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο 
τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν 
ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

253 εἶναι; ρα μὴ ἄλλο τι ἡ θάνατος ἣ τοῦτο ; Οὔκ, ἀλλὰ 
τοῦτο, ἔφη. Σκέψαι δή, ὦ ᾿᾽γαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ 
ξυνδο κἢ ἅπερ καὶ ἐμοί. ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι Ὦ 
ἡμῶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί σοι φιλο- 
σόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακένας περὶ τὰς ἡδονὰς 

40 καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων τα καὶ ποτῶν; 
Ῥμοῖε ἴϑχ. Ῥ. δ06. β προεθυμοῦντο Βοΐ]. προὐθυμοῦντο Βοκκ 
28 γὸ οἵκ. Βοάϊ, ἥοχα. 284 θάνατοι Ἠδιτα, ἢ ὁ θάνατοι [89 
3 τὸ τὰς δοὺς ποτα πο ἀν βοάν ΤΥ ταὶ Βεῖχ ΒΗ 90 ἐν 
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“Ἤκιστά γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας. Τί δέ; τὰς 
τῶν ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς ἄλλας τὰς 
περὶ τὸ σῶμα θεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὃ 

᾿ τοιοῦτος ; οἷον ἱματίων διαφερόντων κτήσεις καὶ ὑπο- 
δημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὲ ς 

Ἑ σῶμα πότερον τιμᾷν σοι δοκεῖ ἣ ἀτιμάζειν, καθ᾽ ὅσον 
μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν ; ̓Ατιμάζειν ἔμουγε 
δοκεῖ, ἔφη, ὅ γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως 
δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὗ περὶ τὸ 

σῶμα εἷναι, ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, τὸ 
πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφθαι; "Ἔμουγε. ἾΑρ᾽ οὖν 

6ὅ πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος 
ἀπολύων ὕ,τε μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος 
κοινωνίας διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ; Φαί- 
νεται. ἹζΚαὶ δοκεῖ γέ που, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς 15 
ἀνθρώποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει 
αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι ζῇν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ 
τεθνάναι ὁ μηδὲν φροντίζων τῶν ἡδονῶν αὲ διὰ τοῦ 
σώματός εἰσιν. Πᾶανυ μὲν οὖν ἀληθῆ λέγεις. 

Χ, Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως 50 
κτῆσιν ; πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἣ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ 

Β ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ ; οἷον τὸ 
τοιόνδε λέγω ὦμα ἔχει ἀλήθειάν τινα ὄψις τε καὶ 
ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἣ τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ 
ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, ὅτι οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν 25 
οὔτε ὁρῶμεν ; καΐτοι εἰ αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθή- 
σεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσι μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ αἴ γε ἄλλαι 
πᾶσαι γάρ που "τούτων φαυλότεραί εἰσιν’ ἤ σοι οὐ 
δοκοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πότε οὖν, ἣ δ᾽ ὅς, 
ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται; ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ 30 

τίων Βοᾶϊ, δότε. Βοϊεῖς. σίτων Βοὰϊ, ὕξ. τὰ, 1. Τί δαί Βοκκ,, δραϊμοὶ 
(ιο Βοάϊ. 20 Τί δαὶ δὴ Βοκκ, 
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σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον ὅτι τότε ἐξαπα- Ο 
τᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αληθὴ λέγεις. ἾΑρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τῷ 
λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ γόγνεταί 
τι τῶν ὄντων; Ναί. Λογίζεται δέ γέ που τότε κάλ» " 

6 λιστα, ὅταν μηδὲν τούτων αὐτὴν παραλυπῇ, μήτε 
ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅ,τι 
μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γύγνηταὶ ἐῶσα χαίρειν τὸ 
σῶμα, καὶ καθ᾽ ὅσον δύνατας μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ 
μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. 

το Οὐκοῖ. καὶ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφον ψυχὴ μάλιστα Ὁ 

ἀτιμάζει τὸ σῶμα καὶ φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ 
καθ᾽ αὑτὴν γέγνεσθαι; Φαίνεται. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, 
ὦ ὁ Σιμμία; ; φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἣ ἢ οὐδέν; Φαμὲν 
μέντοι νὴ Δία. Καὶ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς 

13 δ᾽ οὔ; Ἤδη οὖν πώποτέ τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἦ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλ᾽ ἄλλῃ τινὶ αἷσ- 
θήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω αὐτῶν; λέγω δὲ 
περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ 
τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει 

20 ὅκαστον ὄν ἄρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τἀληθέστατον Ἐὶ 
θεωρεῖται, ἢ ὧδ᾽ ἔχει" ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκρι- 
βέστατα παρασκευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι 
περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι 
ἕκαστον ; ἸΙάνυ μὲν οὖν. ἾΑρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ὧν τοῦτο 

Ἅς ποιήσειε καθαρώτατα, ὅστις ὅ,τε μάλιστα αὐτῇ τῇ 
διανοίᾳ ἴοε ἐφ᾽ ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος 
ἐν τῷ διανοεῖσθαε μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων 60 
μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴ 
εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ςεἶλι- 

30 αρινὲς ἕκαστον ἐπιχειροῖ θηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλ- 
σις Βοὰϊ. ΩΝ τις Βοκκ, βία]. πὶιῖϊὰ ἐδο ΟἿΟΣ σηδα, θ 

14 πλέν γέ τοὶ ΒΝ. Ῥασ νυ ἔγοπι εϊοδοεί οὗ καλόν 
. ψε Βοὰϊ, (2) διὰ οἶδιοξ ΣΩ88. 380 ἐπι χροὶ Βαδὶ, γαῖα, ἐπηκε οῖς 
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λαγεὶς ὅ,τι μάλιστα ὀφθαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ὡς 
ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος 
καὶ οὐκ ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθας ἀλήθειάν τε καὶ 
φρόνησιν, ὅταν κοινωνῇ, ἀρ᾽ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμμία, 
εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος; Ὕπερ- ς 
φυώς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

Β ΧΙ Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων 
παρίστασθαι δύξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσό- 
φοις, ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, ὅτι 
κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός τις ἡμᾶς ἐκφέρειν μετὰ το 
τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν 
καὶ ξυμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ τοιούτου 
κακοῦ, οὐ μή ποτε κτησώμεθα ἱκαρφῶς οὗ ἐπιθυμοῦμεν 
φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. μυρίαφ μὲν γὰρ ἡμῖν 
ἀσχολίας παρέχει τὸ σώμα διὰ τὴν ἀνωγκαίαν τροφήν" τ5 

Ο ἔτι δὲ ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν 
τὴν τοῦ ὄντος θήραν" ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ 
φόβων κἀὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπί- 
πλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληθῶς. 
τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγύγνετας οὐδέ- 20 
“τοτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας 
οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἣ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι, 
διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι 

Ὁ ἡμῖν γύγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι 
διὰ τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου θεραπείᾳ καὶ ἐκ ας 
τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα 
ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔ ἔσχατον πάντων ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ 
σχολὴ. γένηταε ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ 
σκοπεῖν τε, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 
θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ 30 
οἱὐὰ. 13 κτησόμεθα Βοϊεῖκ. πὶ ἔπ τθ8. κτησώμεθα 411 οἶδποξ 
ΤΩ88Β. Οαι εὐ τς α60. οἷθ0 Βοηΐία ' Ζολίφολιεῖί, ζύΣ ὕεές, εγταπικείφι" 
1θ66, χει}, Ὁ. 809--313. 
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δύνασθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καθορᾷν τἀληθές, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
ἡμῖν δέδεικται ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσ- 
θαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον Ἐὶ 
αὐτὰ τὰ πράγματα' καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ 

ς ἐπιθυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, 
ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σημαίνει, ζῶσι δὲ 
οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθα- 
ρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἣ οὐδαμοῦ ἔστι κτήσασθαι 

τὸ εἰδέναι ἡ τελευτήσασι" τότε γὰρ αὑτὴ καθ᾽ αὑτὴν 67 
το ἔσται ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ σύματος, πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ 

ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα 
τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ,τι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ 
σώματι μηδὲ κοινωνώμεν, ὕ,τι. μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ 
ἀναπιμπλωμεᾶα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν 

τς ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἕως ἄν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς" καὶ 
οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος 
ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεθα καὶ 
γνωσόμεθα δι ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο Β -. 
δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληθές. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 

40 ἐφάπτεσθαε μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, 
ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν 

᾿ πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς" ἣ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως ; 
Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σωκρατες. 

ΧΙῚ, Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτ᾽ ἀληθῆ, ὦ 
ἃς ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ 

ἱκανῶς, εἴπερ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἡ 
᾿ς “πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, 

ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ Ο 
ἀγαθῆς ἐλπίδος γόγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεῖταί οἱ. 

40 παρεσκευάσθαε τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. Κάθαρσις δὲ εἶναι ἄρα 

28. νῦν μοι Βοᾶϊ, νῦν ἐμοὶ Βοκῖκ, πίξ ἔμ οἶμον ταϑα, Χ, 
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᾿οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, 
τὸ χωρίζειν ὅ, τε μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν 

καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώμα» 
τος συναγείρεσθαί τε καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ 
τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτας 

Ὁ μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλνομένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ 
σώματος ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνα- 
τος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώμα- 
τος; Παντάπασί γ᾽, ἦ δ᾽ ὅς. Λύειν δέ γε αὐτήν, ὥς 
φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσο- τὸ 
φοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν 
φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, 
ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γε- 
λοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 

Ἑ ὅ, τε ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν, κἄπειθ᾽ τς 
ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς δ᾽ 
οὔ; Τῷ ὄντε ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστ᾽ 
αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ 
γὰρ διαβέβληνταε μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ 2ο 

καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ 
γιγνομένον εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἄν 
ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις 

. 68 ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν ἤρων δὲ φρονή- 
σεως ᾧ τε διεβέβληντο, τούτον ἀπηλλάχθαι ξυνόντος Ὡς 
αὐτοῖς; ἣ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ 

Θ μόνην ἷἰΒ οοπείἀοχοὰ δραχίουβ ὉΥῚ Οουοὲ ὕω. Τωϑοῖ, Ρ. 16. 
ἐΟυΐα δρρασοὲ ἀἱοὶ τὸ σῶμα εἶναι οἷον δεσμὰ τῆς ψγνχῆς, οτοομὰδ 
ὥσπερ ἐκ δεσμῶν τοῦ σώματος: δὐϊοοϊξ ὨθΒοὶο 4υΐδβ δἰΐοσασω Ῥσοθ- 
Ῥοβίβοιθηι, ὨΘ δεσμὰ τοῦ σώματος ἀἱοὶ νἱἀοτοπίοτ.᾽ Οοὐοὶ ὕατσ. ἴοι. 
Ῥ. 106. 10 οὐ γελοῖον ; οομαίἰἀοχοᾶ δραγίοτιδ Ὁγ Οοδοὶ Νον. 1ωοσὲ. Ῥ. 
111, 42 εἰ φοβοῖντο: " χοροἐϊζισα εἰ δαλοῖο ἀονοΐτ᾽ Οοῦσὲ, Νον. 1,οσὲ. 
». 102, Ὧδ διαβέβληντο Βοκῖὶς. ἀροϊπαὶ ἐδο Βοὰϊ, διὰ χιοαὶ 
1ΩΒΒ, εὐ 

ΦΙΛΊ, Ἐπ, ᾿ ῷ 
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νυΐξων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἷς 
᾿ς ΦΑιδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ὠγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς 

τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσθαε" 
φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα 

5 τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι 

αὐτῇ ἀξίως λόγου ἣ ἐν “Αἰδον, ἀγανακτήσει τε ὦπο- 

θνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, Β 
ἐὰν τῷ ὄντι γ᾽ ἢ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" σφόδρα γὰρ᾽ 

᾿ς αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξ- 

10 εσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογίοσ. εἴη, εἰ φοβοῖτο 

τὸν θάνατον ὁ τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἣ δ᾽ ὅς. 
ΧΙΠΠ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο 

ἀνδρὲς ὃν ἂν ἴδῃς ὠγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖ- 
᾿ς σθαι, ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώμα- 

τος; ὁ αὐτὸς δέ πον οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρή-Ο 
ματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἣ ἀμφό- 
τερα. Πάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. ἾΑρ᾽ οὖν, 
ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς 

20 οἴτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει; Πάντως δήπου, 
ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ 
᾿ὀνομάζουσε σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ. 
ἑπτοῆσθαι ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ' οὐ 
τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος 

25 ὀλιγωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ξῶσιν; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Ὦ 
Εἰ γὰρ ἐθελήσεις, ἢ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαε τήν γε τῶν ἄλλων 
ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δέξει σοι εἶναι ἄτοπος. 
Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Οἷσθα, ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν θάνατον 
ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἶναι; 

33 Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὕπο- 

18 Πώνυ γ᾽ Βοῖχ, Βέα110. γε οἵα. Βοάϊ, διιὰ οἴ ὺ τιδ86. 10 ἀν- 
δια Βεῖκ, δραϊπεὶ ἐ8ο Βοάϊ, 28 ἐθελήσεις Βοά]. οτστι. ἐθέλεις Βεϊκκ. 
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μένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὕταν ὑπομέ- 

νωσιν; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναε ἄρα καὶ δέει ἀν- 
δρεῖοί εἰσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καΐτοι ἄτοπόν 

᾿Ὲ γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. ἸΠάνυ μὲν οὖν. 
Τί δέ; οἱ κόσμιοε αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο“ πεπόνθασιν 
ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσι; καίτοε φαμέν γέ πον 
ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ 
ὅμοιον εἶναι τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σω- 
φροσύνην' φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι 
καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχοντα: ὑπ᾽ ἄλλων το 
κρατούμενοι, καΐτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν 

09 ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ ὕμως ξυμβαίνει αὐτοῖς κρατου- 
μένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ 
ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δὲ ἀκο- 
λασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. Ἔοικε γάρ. Ὦ μακά- τς 

ριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἦ ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν 
ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας 
καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω 
πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον 
τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλ- 20 

Β λάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτον μὲν πάντα καὶ μετὰ 
τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἢ καὶ 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην 
ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων 
καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἃς 
ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων᾽ χωριζόμενα δὲ φρονή- 
σεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφέα 
τις ἦ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε 

᾿ καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ' ἀληθὲς ὄχῃ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντε 

5.4110. πὶ οἷος τϑ86, 27 ἀνδρίαν Βοϊιῖς, (βΒο ἀραὶ 695. δ Τί 
δαί Βοϊεκ, Ω8 ἀρετὴ ἡ ΒΟΙΚ, ἦ ἴ6 Ὡοῖ ἰῃῃ [06 χρπα. : ἔηο Βοᾶϊ. 
διὰ [0.6 ὑοΐέονς οἷδδ8 ᾿ΔΥΘ ΣΩΟΓΟΙΥ ἀρετὴ: {πΌὺ 1,88. ἐΠῸ» διαιὶ 
ἡ, ὁῃ9 καὶ, διὰ Ηοϊμάοτί οοιϊοοίαχοά ὁ, 240 ἔχῃ Βοάϊ. Βοῖκι. 

2- 



ΠΟ ο αααυυυισυσαιαιια ααπαι!! 6000 0 Ὁ] ΒΘ ΝΌΝΟΝΣΟ.  - ἀπ ΕἸ ΕἸ ρρΠΠΓΠΓΠΠ΄ 

90 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἢ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφρο-Ο 
σύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρό-͵ 
νησις μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἷ τὰς 
τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες 

5 εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαε αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύ- 
ἤνιξ τὸς καὶ ἀτέλεστος εἰς Αἰδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ 

κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε 
ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ 
“περὶ τὰς τέλετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοει δέ 

᾿ἴοτα παῦροι οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλ- Ὁ 

λοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά 
γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλεπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ 

τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαε' εἰ δὲ ὀρθῶς προὐθυμή- 
θην καί τι ἠνυσάμην, ἐκεῖσε ὀλθόντες τὸ σαφὲς οεἰσό- 

15 μεθα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλύγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολο- 
γοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε 
δεσπότας οὗ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος Β΄ 
κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ὠγαθοῖς ἐν- 

20 τεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρ- 
ἐχει εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἰμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ 
ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙΝ. Εἰὐπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολα- 
βὼν ὁ Κέβης ἔφη Ὦ, Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε 

25 δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ ππερὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν 70 
ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις μή, ἐπειδὰν ἀπαλ- 
λαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἢ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ἔχουσα 8|4110, διὰ όσα, ἩΪΕΝ ΤΙΔῊΥ σαδα, : Ὀπὲ ἐδί5 16 το ἀουδὲ 
ὁπιοιδοίίοη οὗ Δ βγδιυσσοδυίδῃ Ἡ8Ὸ δἰξοιηρίοα ἔο τηδκο ἐδ δοχι- 

αἰχυσίΐοι διβοοίμοσ. 14 ὀἠνυσάμην οοὰ, Αὐᾳ. Βοκὶκ, Βὲ4}}0, ἡνύσα. 
μεν Ἠροττα, (Δεῖ, Βοσημαγὰγ ' ἐαχ᾿ Ὁ. 416) ἩΠῈΔ ἐδο οΥἑΟΣ ΣΩ88, 
424 δοκεῖ ἔμοιγε Βοκῖκ, ὑὰϊ [20 δῦονθ Ἵσὰος ἐφ νασσδιϊϑὰ ὮὉγ ἐδο Βοάϊ, 
ϑιλνὰ ἸΆΔΣΙΥ ΟἾΝΟΣ πλδ6., δἷδο ὮΥ Βίουδαθαε οὶ, ῬΏγΕ. Ὁ. 828 Οαἰεῖ, 
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διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἣ ἂν ὁ ἄνθρωπος 
ἀποθάνῃ" εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ 
ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἣ καπνὸς διασκεδασθεῖσα 
οἴχητας διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἡ, ἐπεί, 
εἴπερ εἴη πον αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ξυνηθροισμένη καὶ ς 
ἀπηλλαωγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ διῆλθες, 

Β πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθῆ 
ἐστιν ἃ σὺ λέγεις" ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλόγης 
παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ 
ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ το 
φρόνησιν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης" 
ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει 
διαμυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή; Ἔγωγ᾽ 
οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν 
ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἦ δ᾽ ἧς ὁ Σω- τς 

σ κράτης, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ ε ἐ κωμῳδιοποιὸς 
εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ἄϑί μας 
ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 

ΧΥ,. Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτε ἄρα ἂ 
“Αἰδου εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων 20 
εἴτε καὶ οὔ.. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστε τις λόγος, οὗ μεμ- 
νήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν 
γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τοθνεώτων' 
καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλεν γύγνεσθαε ἐκ τῶν ἀπο- 
θανόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἱ ψυχαὶ )ς 

Ὁ ἡμῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλεν ἐγέγνοντο μὴ οὖσαι, 
καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντε 
φανερὸν γίγνοιτο ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλοθεν γίγνονται οὗ 

1 ἄνθρωπος Ῥοκῖ,, δ καϑ' ἐαντήν ΒοΧκ, ἀραΐπεί ἔπο Βοὰϊ, 
18 κωμῳδοποιός Βοϊεῖς,: ὃδαξ κωμῳδιοποιὸς ἷἰ5 αἷνοι ἔδο Βοὰϊ. 
δΔηὰ ἐδ6 θοπὲ ση86.; 8660 Αροϊ. 18 ». 30 ἄλλο τι ὶ εἷων Ἀεὶ, 
αχαΐἐθ αἱ Βοϊεῖς, αραὶπιοὶ ἐὰ ὁ Βοὰϊ, 28. γίγνοιτο 
γὴν Ἢ τ ηδυλάίς τα μ 
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ζῶντες ἣ ἐκ τῶν τεθνεώτων εἰ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου 
ἄν του δέοι λόγου. Πάνυ μὲν οὗν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ 
τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἢ δ᾽ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἶ 
βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ 

ς φυτῶν, καὶ ξνλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γένεσιν, “περὶ 
πάντων ἴδωμεν, ἀρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται πάντα, οὐκ ἄλλο- 
θεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν Ἐ 
τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που 
καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. 

1ο τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι 
ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ 
αὐτῷ ἐναντίου. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γύγνηται, ἀνάγκη 
που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγ- 
νεσθαι; Ναί. Οὐκοῦν κᾶν ἔλαττον γύγνηταε, ἐκ μεί- 71 

16 ζονος ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; Ἔ» 
στιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου τὸ ἀσθενέ- 
στερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον; Πάνυ γε. Τί 
δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὖκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἂν 
δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρον; Πῶς γάρ οὔ; Ἱκανῶς οὖν, 

20 ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτε πάντα οὕτω γίγνεται, ἐξ 
ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; Πάνυ γε. Τί δ᾽ αὖ; 
ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ. ἀμφοτέρων 
πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ 
μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου Β 

45 πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον' μείζονος μὲν γὰρ πράγματος καὶ 
ὁλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν 
οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ὄφη. 
Οὐκοῦν καὶ διακρίνεσθαε καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχε- 
σθαι καὶ θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ 

γα λων ἣὸ ἤάν Ἴ Ἐ ΣΡ ΌμΚ 0 ἢ εχρροτέον 
. Βοαᾶϊ, : ΤΙ .)} Βο 20 μὰ γὰρ ΟΟΥΣ. (γὰρ δὰ μὲν ἰδ πορϊπα 

-- “4 
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χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν παν- ὅν... τυ 
ταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γύγνεσθας τε αὐτὰ ἐξ 
ἀλλήλων γένεσίν τὰ εἶναι ἐξ ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; 
Παάνν μὲν οὗν, ἡ δ᾽ ὅς. 

Ο ΧΥ͂Ι. Τίοὗὖν; ἔφη, τῷ ζῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὦ ὥσπερ ς 
τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Τί; Τὸ τεθνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τὰ γόύγ- 
νεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν 
αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴν μὲν 
τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, το 
ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις᾽ σὺ δέ 
μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ 
ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι 

Ὁ γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναε τὸ καθεύδειν, καὶ 
τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν 15 

δὲ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἣ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν... 
Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. 
οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τεθνάνα: εἶναι; "Εγωγε. 
Γίύγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί, Ἐξ οὖν τοῦ ζῶντος 
τί τὸ γυγνόμενον; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. Τί δέ, ἢ δ᾽ ὅς, 20 
ἐκ τοῦ τεθνεῶτος; ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ 
ζῶν. Ἔκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά 

Ε τὸ καὶ οἱ ζῶντες γύγνονται; Φαίνεται, ἔφη. Εἰσὶν 
ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Αἰδου. “Ἕοικεν. Οὐκοῦν 
καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς ᾿ς 
οὖσα τυγχάνει" τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ἢ 

οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ̓ Πῶς οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ποιήσομεν; 
οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ Ταύτῃ 
χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἣ ἀνάγκη ὠποδοῦναι τῷ ἀπο- 

θνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως που, ἔφη. 30 

᾿ ἑκατέρων εἰς Βοὰϊ, Ηοχαι. βία]. ἑκαγέρον (σίεροαι δῷ δ εἷς 
μοἢ Ὁ ἐημέρν εὸ Βοὰ Πάνν μὲν οὖν οἷν Βοὰϊ, 20 ΤΙ δαί Βοκὶς, 
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Τώα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσκεσθαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, 

εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαε, ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄν εἴη 72 
γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; 

Πάνυ γε. Ὁμολογεῖταε ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς 
5 ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἣ 
τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων τούτου δὲ ὄντος ἱκανόν 
που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτε ἀναγκαῖον τὰς τῶν 
τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλιν γύγνεσθαι. 
Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

ΣΟ ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 
ΧΥΙΙ, ᾿1δὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 

ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ 
ἀνταποδιδοίη τὰ ὅτερα τοῖς ὁτέροις γυγνόμενα ὡσπερεὶ Β 
κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐθεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ 

15 ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι 
πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἷσθ᾽ ὅτι 
πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη καὶ τὸ 
αὐτὸ πάθος ἂν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα: Πῶς “-- 
λέγεις, ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω" 

20 ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρε- 
σθαι μὴ ἀνταποδιδοίη γυγνόμενον ἐκ τοῦ καθείδοντος, 
οἷσθ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντ᾽ ὧν λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα Ο 
ἐποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα 
“τάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ ποπονθέναε, καθεύδειν. κἀν εἰ ξυγ» 

ὅς κρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὰ μή, ταχὺ ἀ ἂν τὸ τοῦ 
᾿Αναξαγόρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὥσαύ- 
τως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ἴσα 
τοῦ ζῇν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ 
τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκουτο, 

11 τοίνυν οὕτως Βοὰϊ, δτσηι. Ἡϑ ΑΙϊδ.., οὕτω! οἴ. ΒΟ, πιὰ 
216 οὐδιοσ ὕχδα, 22 πάντ᾽ ἂν Βοκῖὶκ. ἔτοτὰ ἃ οοῃη]. ὧν Ἐαοδοτι 
“ἄντα ἰδ χοδᾷ, 21 καὶ εἰ Βοΐα, καὶ οἵα. Βοὰϊ, 



ΦΑΊΔΩΝ. 9ὅ 

ὧρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ 
Ὦ μηδὲν ζῇν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγ- 

γοιτο, τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντα 
καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι; Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, 
ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντά- ς 
πασιν ἀληθῆ λέγειν. ἔστι γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστε τῷ ὄντι καὶ 
τὸ ἀναβιώσκεσθαε καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας 
γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι, καὶ ταῖς το 

Ἑ; μέν γ᾽ ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον. 
ΧΥΙΠ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ 

κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λέγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής , 
ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις 
οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατά τς 
τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμα- 
θηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνησκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ - 
“ἡ ἦν πον ἡμῶν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ 

78 εἴδει γενέσθαε' ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ 

ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολα- 20 
βών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις ; ὑπόμνησόν με' οὐ 

γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. “Ἑνὶ μὲν λόγῳ, 
ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, 
ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντα ἡ ἔχει" 
καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ας 
ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾿ ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. ὄπειτα 
ἐάν τις ἐπὶ τὰ διωγράμματα ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιού- 

Β των, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτε τοῦτο οὕτως 
ὄχει. Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, ὁ 

ΤΏ ποσὰ καὶ ταῖς μέν γε---κακαῖς κάκιον δ: ὑχαοκοίοᾶ 
ἐδ ἢ 800 ΟΧΘ(. ΘΟΙΏΆΣΩ, 426 τοῦτο ποιήσειν Βοὰϊ, σις, 
ΑΙ, τοῦτο ποιοῖν Βοϊεῖς, πιὶξδ οὗἶδποχ ΣΩ 88. 
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Σωκράτης, σκέψαι ἂν τῇδέ πῇ σοὶ σκοπουμένῳ συνδό- 

ἔμ: ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις 
ἀνάμνησίς ἐστιν; ᾿Απιστῶ. μὲν ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὃς ὁ 
Σεμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν περὶ οὗ 

5 ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης 
ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πείθομαι" οὐδὲν 
μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. 
Ἴῦδε ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὅς. ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς Ο 
τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτε 

το ἐπίστασθαι. ἸΠάνυ γε, ἔφη. Αρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὅμο- 
᾿ λογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, 
ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δὲ τίνα τρόπον ; τόνδε' ἐάν τίς 
τι πρότερον ἢ ἰδὼν ἣ ἀκούσας ἢ τινα ἄλλην αἴσθησιν 
λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ὅτερον ἐννοήσῃ, 

ἐς οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἄρ᾽ οὐχὶ τοῦτο 
δικαίως ἐλέγομεν ὅτε ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλα»- 
βεν;: Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε' ἄλλη που ἐπι- Ὁ 

᾿ στήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν 
οἷσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἣ ἱμάτιον ἣ 

ὅο ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πά- 
σνουσι τοῦτο᾽ ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ δια- 
νοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν 
“πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που μυρία 

25 τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δῦ, ἔφη ὁ Σεμμίας. 
Οὐκοῦν, ω δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μά- 
λιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ 
χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο ; Πάνυ 

1 σκέψαι ἐὰν Βοκκ, δέ4110. ἃν Βοάϊ. 1. λέγω δέ τινα 
τοῦτον ΒΟ, τχτόνδε ἷἱ8 ἰπ ἐδ9 Βοὰϊ. Τὼὴθ ρῬυποίῃεοίϊος 
υγ δι4}}», 18 σ ν Βοὰϊ. δηὰ οτος ἔρος ΠΟ δία] ]10.:; 

ἕτερον Βοκκῖκ, Ὑϊι ΟἿΟΣ πιδ8, Ἠσττη. Ὀγδοῖοίδ πὶ 10 ἐλέγοαν 
Βοάϊ!. λέγομεν ἀροϊοδὲ 19 
ὯΒ ἐπιλέληστο ΒΟ, δροίππὶ ἰ}16 ΑυΣτγνδ γονολν τὰ 
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᾿οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, 
τὸ χωρίζειν ὅ, τι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν 
καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώμα» 

τος συναγείρεσθαί τε καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ 
τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα ς 

Ὁ μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ 
σώματος; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνα»- 
τος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώμα- 
τος; Παντάπασί γ᾽, ἦ δ᾽ ὅς. Λύειν δέ γε αὐτήν, ὥς 
φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσο- το 
φοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν 
φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, 
ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γε- 
λοῖον ἄν εἴη ἄνδρα παρασκευαζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 

Ἐ- ὅ, τε ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῇν, κἄπειθ᾽ τς 
ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς δ᾽ 
οὔ; Τῷ ὄντε ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστ᾽ 
αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ 
γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ 0 

καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ 
γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 
ἀἁλυγία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οὗ ἀφικομένοις 

. 68 ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίον ἤρων τυχεῖν" ἤρων δὲ φρονή- 
σεωφ᾽ ᾧ τε διεβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι ξυνόντος Σς 
αὐτοῖς; ἡ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ 

Θ. μόνην ἱΒ οοπεϊἀοχοὰ δρυγίουῦβ ὮὉΥ Οονοὶ Ὅωσ. Τιϑοῖ, Ῥ. 16ὅ. 
ἐΟυΐα δρρασοὶ ἀἱοὶ τὸ σῶμα εἶναι οἷον δεσμὰ τῆς ψγνχῆς, οτοο δ 
ὥσπερ ἐκ δεσμῶν τοῦ σώματοε: δαϊοοὶξ πιοβοίο 4πἰ8 δἰίθσασω Ῥσαθ- 
Ῥοδὲϑοῦθιι, ὨΘ δεσμὰ τοῦ σώματος ἀἱοὶ νἱάοσζοιίῃςΣ.᾽ Οοδοὶ ἴασ. 1,δοῖ. 
Ῥ. 106. 10 οὐ γελοῖον ; οὐῃμαϊοχοὰ δρυχίοιια ὑγ Οοὐοὶ Νον. 1ωθεὲ. Ὁ. 
111, 42 οἱ φοβοῖντο: "τοροξϊέιεα οἱ δοῖοὶο ἀονοΐοχ’ Οοῦοὶ, Κον. 1,ουἷ. 
μ 108, Ὧδ διαβέβλῃηντο Βεοϊκῖκ. δραϊησὶ ἐ..ο Βοάϊ, διὰ πιοσὶ 
1ΩΒΒ, . 

ΦΙΛΎ. ἘΈ, ᾿ ῷ 
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υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς 
᾿ς ΦΑιδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς 

τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσθαι" 
φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα 

5 τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι 
αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν “Αἰδου, ἀγανακτήσει τε ἀπο- 
θνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, Β 
ἐὰν τῷ ὅντε γ᾽ ἧ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" σφόδρα γὰρ᾽ 

᾿ς αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξ- 
10 εσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 

ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογίσ, εἴη, εἰ φοβοῖτο 
τὸν θάνατον ὁ τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς 

ΧΙΠ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο 
ἀνδρὲς ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα, μέλλοντα ἀποθανεῖ- 

τ σθαι, ὅτε οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώμα- 
τος; ὁ αὐτὸς δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρή-Ο 
ματος καὶ φιλότιμος, ἥτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμφό- 
τερα. Πάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. Αρ᾽ οὖν, 
ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς 

20 οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει; Πάντως δήπου, 
ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ 
ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ. 
ἐπτοῆσθαι ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἀρ' οὐ 
τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος 

25 ὀλυγωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Ὁ 
Εἰ γὰρ ἐθελήσεις, ἢ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων 

. ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δέξει σοι εἶναι ἄτοπος. 
Πώς δή, ὦ Σώκρατες; Οἷσθα, ἣ δ᾽ ὅς, ὅτε τὸν θόνατον 
ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἶναι; 

339 Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὕπο- 

18 Πώυ γ᾽ Βοῖῖ. δι4}10. γε στα, Βοὰϊ, δηὰ οἴδοσ τηδ8. 10 ἀν- 
δια Βεῖκκ, δραίπει ἐπο Βοάϊ, δ ἐθελήσεις Βοὰϊ. Ησοτχιι. ἐθέλεις Βοῖχ. 
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μένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομέ- 
νωσιν; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιένας ἄρα καὶ δέει ἀν- 
δρεῖοί εἰσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καίτοι ἄτοπόν 

᾿Ὲ, γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. 
Τί δέ; οἱ κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο“ πεπόνθασιν' 5 
ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσι; καίτοι φαμέν γέ που 
ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ 
ὅμοιον εἶναι τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σω- 
φροσύνην' φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι 
καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ᾽ ἄλλων το 
κρατούμενοι. καίτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν 

09 ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ ὅμως ξυμβαίνει αὐτοῖς κρατου- 
μένοις ὑφ' ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ 
ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δὲ ἀκο- ἱ 
λασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. Ἔοικε γάρ.' Ὦ μακά- τς 

ριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἡ ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν 
ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας 

καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω 
πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον 
τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλ-- 210 

Β λάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πόντα καὶ μετὰ 
τούτον ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἦ καὲ 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην 

ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένω:» 
καὶ ἀπογυιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ας 
ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων χωριζόμενα δὲ φρονή-- 
σεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιωγραφέςε. 
τις ἦ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντε ἀνδραποδωδης τὰ 

᾿ καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντε 

δαὶ Βοακοα τ 88 ἀριτὴ 7 ΒΟΙΩν ὃ [ὲ δοὶ ἴα ἐδ παν; ἰῶν Ἑράϊς 
διὰ 0 ὈσέίοΣ αἷδΔ88 τὸ ΣΔΟΓΟΙΥ ἀρετὴ: ἵν τηδᾶ. ΠΟΘ᾽" διδεῖ 
ἦ, ο.Ὡ9 καὶ, διὰ Ηοἱηάοεί οοπ͵οοϊιχοὰ ὃ’. 40 ἔχῃ Βοάϊ. Βολε)ςὀἨ. 

Ι 
ἰ 
᾿ 



90 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἢ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφρο- Ο 
σύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρό-͵ 
γησις μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσε καὶ οἱ τὰς 
τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες 

5 εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαε αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύ- 
ἤν ητὸς καὶ ἀτέλεστος εἰς Αἰδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ 

κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε 
ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ 
περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ 

τότε παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλ- Ὁ 

λοε ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά 
γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλεπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ 
τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαι εἰ δὲ ὀρθῶς προὐθυμή- 
θην καί τι ἠνυσάμην, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσό- 

15 μεθα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλύγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολο- 
γοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε ἂ 
δεσπότας οὗ χαλεπῶς φέρω οὐδ' ὠγανακτῶ, ἡγούμενος Ὁ. 
κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἣ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐν- 

20 τεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρ- 
έχει: εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανωτερός εἶμε ἐν τῇ ἀπολογίᾳ 
ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙ. Ἑἑπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολα- 
βὼν ὁ Κέβης ἔφη Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμουγε 

25 δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν 70 
ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις μή, ἐπειδὰν ἀπαλ- 
λαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἧ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ἔχουσα ΒΑ]. δοιὰ στα, τ ει ΤΩΘΔῺΥ τκβ, : Ὀδαὲ (πἶδ ἴδ Ὡο ἀουδὲ 
Θπιθπἀδίίοι οὗ δ σγδισοδυίδῃ 80 δἐἐθιηρίεἃ ἐο τηδκο ἐδ δομ- 

αἰσαοιΐομ βιηοοίϊος. 14 ἡνυσάμην οο, Αὐᾳ, Βοὶκ. βὲ4110, ἡνύσα. 
μεν οστη, (Δαί,. “ Βγηΐαχ᾽ ὑ,, 416) τλξῖι ἐδ οὐδοχ χηϑα, 
424 δοκεῖ ἔμοιγε Βοϊεῖς, Ὀπ 9 ὉΣῸῺΘΣ ἐδ ναχεδι θὰ Ὦγ ἐ9 Βοὰάϊ, 
αρνὰ ΒΕ ΟἾΝΟΣ Ἰδ6., δἷδο Ὦγ ϑίοναοιιο Εοἱ, ῬΏγδ. Ὁ. 838 Οαἰεῖ, 
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διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἣ ἂν ὁ ἄνθρωπος 
ἀποθάνῃ" εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ 
ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἣ καπνὸς διασκεδασθεῖσα 
οἴχηται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἦ, ἐπεί, 
εἴπερ εἴη πον αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ξυνηθροισμένη καὶ ς 
ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ διῆλθες, 

Β πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθῆ 
ἐστιν ἃ σὺ λέγεις" ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὁλέγης 
παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ 
ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ το 
φρόνησιν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης" 

ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει 
διαμυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή; "Ἔγωγ 

οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ὧν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν 
ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἦ δ᾽ ἧς ὁ Σω- τς 

σ κράτης, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιοποιὸς 

εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους 22.“ ΩΡ 

ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 
ΧΥ. Σκεψώμεθα ε αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτε ἄρα ἂν 

“Αἰδου εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων 20 
εἴτε καὶ οὔ.. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστε τις λόγος, οὗ μεμ- 
νήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν 

γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γύγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων" 
καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γύγνεσθαι ἐκ τῶν ἀπο- 
θανόντων τυὺς ζώντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἱ ψυχαὶ 25 

Ὁ ἡμῶν ἐκεῖ; ; οὐ γὰρ ἄν πον πάλιν ἐγύγνοντο μὴ οὖσαι, 
καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντε - 
φανερὸν γίγνοιτο ὅτε οὐδαμόθεν ἄλλοθεν γίγνονται οὗ 

1 ἄνθρωποι οἰ, δ καθ' ἑαντήν Βοϊεῖς, ἀφαίμαί ἐμο Βοάϊ, 
16. κωμῳδοποιός Βοϊεῖς.: Ὁυΐ κωμῳδιοποιὸς ἴα αἰτοαι! ὈῚ 89 Βοάϊ. 
πο τ ἸΣΙ ἢ μοο ἀον Αροϊ. 18». 25 ἄλλο τι ἣ τ ἰνήμο ; Βοϊεὶς, 

Βοος, δραΐηε ἔιο Βοάϊ, γῳ Βοὰϊλ. 
Τοστα, ΒΕΔ. γένοιτο ΒΟΧΧ, τὸ 
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ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων" εἰ δὲ μὴ ὅστι τοῦτο, ἄλλον 
ἄν του δέοε λόγου. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ 
τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἡ δ᾽ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ 
βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ 

4 φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γένεσιν, περὶ 
“πάντων ἴδωμεν, ἄρ᾽ οὑτωσὶ γύγνεται πάντα, οὐκ ἄλλο- 

θεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν ἢ 

τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που 
καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. 

1ο τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι 
ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἣ ἐκ τοῦ 
αὐτῷ ἐναντίον. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γύγνηται, ἀνάγκη 
που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγ- 
νεσθαι; Ναί. Οὐκοῦν κἂν ἔλαττον γύγνηται, ἐκ μεί- 71 

15 ζονος ὄντος πρύτερον ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; Ἕ» 
στιν, ἔφη, οὕτω. ἸΚαὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρον τὸ ἀσθενέ- 
στερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον; Πάνυ γε. Τί 
δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἂν 
δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου; Πὼς γὰρ οὔ; ἹἹκανῶς οὖν, 

20 ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτε πάντα οὕτω γίγνεται, ἐξ 

ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; Πάνυ γε. Τί δ᾽ αὖ, ΄ 
ἔστε τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ. ἀμφοτέρων 
“πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ 
μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ὅτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου Β 

895 “πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον' μείζονος μὲν γὰρ πράγματος καὶ 
ὀλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν 
οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ὄφη. 
Οὐκοῦν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχε- 
σθαι καὶ θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἀν εἰ μὴ 

8 ἅπαντα Βοῖκκ, πάντα Βοὰϊ. δηὰ οἶμον ἴηδϑα, 18 
ἀφοίηδἐ ἐμ Βοὰϊ, 17 ἘΙ δαί Βεκὰ, 18 ἐὰν αν δ 

 βοᾶι ἀϊ Σιν μὲν γὰρ Βοάϊ, οὐττ, (γὰρ [8 ομ, χα, Ρε.): μὲν ἰδ πδοϊίπα 
ζ1. ϑοναζαὶ τλ28, 

“--..-ς 
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χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν “αν- ὅν... λων 
ταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γύγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ 
ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἤ δ᾽ ὅς. 

Ο ΧΣΥ͂Ι. Τί οὖν; ἔφη, τῷ ζῇν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ ς 
τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Τί; Τὸ τεθνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγ- 
νεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν 
αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴν μν 
τοίνυν ἑτέραν συξυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, το 
ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις" σὺ δέ 
μοε τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ 
ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι 

Ὁ γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ 
τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν τ5 

δὲ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἣ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θανάτον. 
οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τεθνάνα: εἶναι; "Ε;γωγε, 
Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί, Ἔξ οὖν τοῦ ζῶντος 
τί τὸ γυγνόμενον; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. Τί δέ, ἦ δ᾽ ὅς, 2ο 
ἐκ τοῦ τεθνεῶτος; ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ 
ζῶν. Ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά 

Εἰ τε καὶ οἱ ζῶντες γύγνονται; Φαίνεται, ἔφη. Εἰσὶν 
ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν“Αἰδου. "Ἔοικεν. Οὐκοῦν 
καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς ἧς 
οὖσα τυγχάνει" τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ἣ 
οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ̓ Πῶς οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ποιήσομεν; 
οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ Ταύτῃ 
χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀπο- 

θνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως που, ἔφη. 30 

. 8. ἐξ ἑκατέρων εἰς Βοᾶϊ. Ησχαι. Βέα]10.; ἑκατέρου (πίεσαι δῇ οἱ δὴ) εἰς 
Βοκι, 4 Πών γ' Βοκκ, Πώὼν μὲν οὖν Βοὰϊ, 20 Τί δαί Βοκκ, 
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Τώα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσκεσθαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, 
εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαε, ἐκ τῶν τεθνεώτων ἂν εἴη 73 
γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; 
Πάνυ γε. Ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς 

5 ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναε οὐδὲν ἧττον ἣ 
τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων τούτου δὲ ὄντος ἱκανόν 
που ἐδόκει τεκμήριον εἶναε ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν 
τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλεν γύγνεσθαι. 
Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

0 ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 
ΧΥ͂Ι]. ᾿Ιδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 

ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ 
ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γυγνόμενα ὡσπερεὶ Β 
κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐθεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ 

15 ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι 
πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἶσθ᾽ ὅτι 
πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἄν σχοίη καὶ τὸ 
αὐτὸ πάθος ἂν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς “-- 

λέγεις, ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαε ὃ λέγω" 
20 ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρε- 

σθαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον ἐκ τοῦ καθεύδοντος, 
οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντ᾽ ἂν λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα Ο 
ἐποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα 
“πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καθεύδειν. κἂν εἰ ξυγ- 

25 κρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ τοῦ 
᾿Αναξαγόρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὡσαύ- 
τως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ἴσα 
τοῦ ζῇν μεταλαβοι, ἐπειξὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ 
τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, 

11 τοίνυν γοίννν οὕτως Βοᾶϊ, Ἡδχτα. Βεαθ., οὔτως στα, Βοκῖ, πίξὰ 
Εἶνο οἰἶατ ταμα 41 πάντ᾽ ἃν Βοκὶκ. ἔγοσῃ ἃ οοῃ]. ὉΥ ΕἸβοδιοσ: 
“αἴστα ἴο 47 καὶ εἰ Βοκὰ, καὶ οἵ. Βοάϊ. Εΐοστα, 
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ὧρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ 
Ὦ μηδὲν ζῇν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγ- 

νοίτο, τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντα 
καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναε; Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, 
ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντά- ς 
πασιν ἀληθῆ λέγειν. Ἔστι γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ 
τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας 
γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψνχὰς εἶναι, καὶ ταῖς το 

Ἑ μέν γ᾽ ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον, 
ΧΥΤΙῚ]. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ 

κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λίγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής, 
ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις ] 
οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατά τς 
τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμα» β 
θηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνησκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ Ν 
μὴ ἦν που ἡμῶν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ ᾿ 

78 εἴδει γενέσθαι" ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ 

ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὕπολα- 2ο 
βών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις ; ὑπόμνησόν με οὐ 
γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. ᾿Ενὶ μὲν λόγῳ, 
ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, 
ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντα ἡ ἔχει" 
καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ Ὡς 
ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. ὄπειτα 
ἐάν τις ἐπὶ τὰ διωγράμματα ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιού- 

Β των, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτε τοῦτο οὕτως 
ὄχει. Ἑἰὶ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, ὃ 

11 ΤΏο νοσὰδ καὶ ταῖς μέν γε---κακαῖς κάκιον ἃΣΟ Ὀτοοκοίοὰ 
ΥΤΎΝ 800 ΘΧΘΩ͂. ΘΟΣΊΣΩ, 2Β τοῦτο ποιήσειν Βοὰϊ, Ησετο, 
41}, τοῦτο ποιοῖν Βοϊεῖς, τὶϊε οὐδοῦ χαβα. 
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Σωκράτης, σκέψαι ἂν τῇδέ πῇ σοὶ σκοπουμένῳ συνδό- 

ἔμ ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις 
ἀνάμνησίς ἐστιν; ᾿Απιστῶ. μὲν ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὃς ὁ 
Σιμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν περὶ οὗ 

5 ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης 
ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πείθομαι" οὐδὲν 
μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. 
Ὑῦδε ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὅς. ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἶ τίς Ο 
τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτε 

το ἐπίστασθαι. Ἰάνυ γέ; ἔφη. Αρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὅμο- 

λογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγύγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, 
ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δὲ τίνα τρόπον ; τόνδε' ἐάν τίς 
τε πρότερον ἢ ἰδὼν ἣ ἀκούσας ἦ τινα ἄλλην αἴσθησιν 
λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ὅτερον ἐννοήσῃ, 

ἀξςοῦ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἀρ' οὐχὶ τοῦτο 
δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλα- 
βιν: Πώς λέγεις: Οἷον τὰ τοιάδε' ἄλλη που ἐπι- Ὁ 

᾿ στήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὔ; ; Οὐκοῦν 
οἶσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἣ ἱμάτιον ἣ 

ὅο ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πά- 
σνουσι τοῦτο᾽ ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ δια- 
νοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν 
πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που μυρία 

35 τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δῦ, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
Οὐκοῦν, ἡ ἢ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μά- Εἰ 
λιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ 
χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ 

1 σκέψαι ἐὰν Βοϊῖς, 514110. ἃ» Βοὰϊ.. Δ λέγω δέ τινα 
Υ τοῦτον ΒΟ, τόνδε ἷΒ ἷπ ἐμο Βοάϊ, ΝᾺ Ῥαποίμαιϊοι 

νγ Βέδ}}0. 13 πρότερον Βοὰϊ. δῃηὰ οἶος φοοὰ τεϑ. 5.41} 
ἕτερον Βοϊκῖς, Ὑὶὲ} οἴἶἑασ πιδα. Ἡστα. Ὀγδοίοίθ πρότερον. 16 ἐ 
Βοά, λέγομεν Βοὶὶς, Βα] Τϑ ὃ το ϑλο Ποῖ. ἀραῖοῦ ὮΣΙ 
ΩὯΒ ἐπιλέληστο ΒοΟκκ. 

- 
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᾿οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, 
τὸ χωρίζειν ὅ, τε μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν 
καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώμα» 
τος συναγείρεσθαί τε καὶ ἀθροίξεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ 
τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτας 

Ὁ μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλνομένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ 
σώματος ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνα» 
τος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώμα- 
τος; Παντάπασί γ᾽, ἦ δ᾽ ὅς. Λύειν δέ γε αὐτήν, ὥς 
φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσο- το 
φοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν 
φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, 
ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γε- 

λοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽' ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 
Ἑ ὅ, τε ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῇν, κἄπειθ᾽ τς 

ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς δ' 
οὔ; Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστ᾽ 
αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ 
γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ ο 
καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτον δὲ 
γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 
ἀλυγία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οἱ ἀφικομένοις 

᾿ 68 ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν ἥρων δὲ φρονή- 
σεως" ᾧ τε διεβέβληντο, τούτον ἀπηλλάχθαι ξυνόντος Ὡς 
αὐτοῖς; ἣ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ 

Θ. μόνην ἷΒ οοπεϊἀοχοὰ πρυγίουῦβ ὮΥ Οοδοὶ ὕω. Τοοῖ, ἡ. 10. 
“Ουἱα δρρασοὶ αἱοὶ τὸ σῶμα εἶναι οἷον δεσμὰ τῆς γνχῆε, οπιομ δ 
ὥσπερ ἐκ δεσμῶν τοῦ σώματοι: δαϊοοίὶξ ποροὶο 4υΐθ αἰΐογασα Ῥσχῶθ- 
Ῥοδὶο,θηι, Π9 δεσμὰ τοῦ σώματος: αἰἱοὶ νἱάογοιίῃς.᾽ Οονοὶ Υασ. [.δοῖ. 
Ῥ. 166. 16 οὐ γελοῖον ; οομεϊδοχοὰ δρυτγίοτια Ὦγ Οονοὶ Νον. θοαὶ. Ὁ. 
111, 4 οἱ φοβοῖντο: '" τοροϊλέμπτα εἰ δαῖοῖο ἀοδοξοτ᾽ Οοὗὐοὶ, Κον. 1,56. 
». 102, 26 διαβέβλῳντο Βοκῖ. ροίωοὶ ἰδ9 Βοὰϊ, δεινὰ χπιοαὶ 
1188, . 

ΣΙΛΎ. ῬΈ, ᾿ ῷ 
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υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς 
᾿ ΨΑιδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ὠγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς 

τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσθαι: 
φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα 

5 τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι 
αὐτῇ ἀξίως λόγου ἡ ἐν Αἰδου, ἀγανακτήσει τε ἀπο- 
θνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, Β 
ἐὰν τῷ ὄντι γΥ ἦ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος: σφόδρα. ἀρ 
αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξ- 

10 εσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογίσ. εἴη, εἰ φοβοῖτο 
τὸν θάνατον ὁ τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἡ δ᾽ ὅς. 

ΧΙΠ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο 
ἀνδρὸς ὃν ἂν ἴδῃς ὠγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖ- 

5 σθαι, ὕτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώμα- 
τος; ὁ αὐτὸς δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρή-Ο 
ματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμφό- 
τερα. ἸΙάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. "Αρ' οὗν, - 
ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς 

20 οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει; Πάντως δήπου, 
ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ 
ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ. 
ἐπτοῆσθαι ἀλλ᾽ ὀλυγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ᾽ οὐ 
τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος 

25 ὀλιγωροῦσι τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Ὦ 
Εἰ γὰρ ἐθελήσεις, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων 

. ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δέξει σοι εἶναι ἄτοπος. 
Πώς δή, ὦ Σώκρατες; Οἶσθα, ἡ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν θόνατον 
ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἶναι; 

33 Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὕπο- 

18 Πάνυ γ᾽ Βοκὶ.. 8:4110. γε οσα, Βοάϊ, δη ἃ οἵδιοσ τχγες, 10 ἀἁ» δ,.α Βεκκ, δραίπε! ἐμο Βοάϊ, 26 ἐθελήσεις Βοάϊ. Ηρετω, ἐθέλεις Βεῖχ, 



ΦΑΙΔΩΝ, 19 

μένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὕταν ὑπομέ- 
νωσιν; ΓἜστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀν- 
δρεῖοί εἰσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καΐτοι ἄτοπόν 

᾿Ὲ γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. Πανν μὲν οὖν. 
Τί δέ; οἱ κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο“ πεπόνθασιν' κΚ 
ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσι; καίτοι φαμέν γέ που 
ἀδύνατον εἷναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ 
ὅμοιον εἶναι τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σω- 
φροσύνην' φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι 
καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ᾽ ἄλλων το 

κρατούμενοι. καΐτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν 
09 ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ ὅμως ξυμβαίνει αὐτοῖς κρατου- 

μένοις ὑφ' ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ 
ὁμοιόν ἐστιν ᾧ νὺν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δὲ ἀκο- 
λασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. Ἔοικε γάρ. ἰ Ὦ μακά- 15 
ριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἧ ἡ ὀρθὴ πρὸς ὁρετὴν 
ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας 

καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω 
πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἣ ἐκεῖνο μόνον 
τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ δεῖ ἄπαντα ταῦτα καταλ- 20 

Β λάττεσθαι, φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὴ 
τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἡ καὶ 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην 
ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων 
καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἂς 
ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων χωριζόμενα δὲ φρονή- 
σεως καὶ ἀλλαττόμενα ὠντὶ ἀλλήλων μὴ σκιωγραφία 
τις ἢ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε 

᾿ καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντε 

814}10. πὶ οἴδος δα, 217 ἀνδρίαν Βοϊιῖς, (ΒΟ ἀραΐῃ 6950). δ᾽ Τί 
δαί Βοϊεῖκ, 28. ἀρετὴ ἡ ΒοΙΚ, ἢ ἴδ ποῖ ἰῃ [80 ταδδ. : ἐὰθ 

- δΔῃᾳᾷὰ ἴμο Ὀοίίον οἶδδθ δνὸ ΣΩΟΓΟΙΥ ἀρετὴ: ὑπὸ τὴδᾶ. "ΠΟ " οὐιὶ 
ἡ, οὯ9 καὶ, διὰ Ηοἰμάοτί οοεοοίυχοὰ ἧἦ. 40 ἔχῃ Βοι!. Βοῖκ, 
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ὃ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφρο-Ο 
σύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρό-͵ 
νησὶς μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς 
τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες 

5 εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύ- 
ἤινιί τὸς καὶ ἀτέλεστος εἰς Αἰδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ 

κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε 
ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ 
περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ 

᾿ το τα παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλ- Ὦ 

λοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά 
γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ 
τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαι" εἰ δὲ ὀρθῶς προὐθυμή- 
θην καί τε ἠνυσάμην, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσό- 

τς μεθα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλύγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, : 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολο- : 
γοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἁπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε 
δεσπότας οὗ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος Β΄ 
κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐν- 

20 τεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρ- 
έχει εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἶμε ἐν τῇ ἀπολογίᾳ 
ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙΝ. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολα- 
βὼν ὁ Κέβης ἔφη Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμουγε 

25 δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν 70 
ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις μή, ἐπειδὰν ἀπαλ- 
λαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἢ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

Γ᾿ π΄ 

β 

΄Ού΄- 

ἔχονσι ΒιαΙΌ. διὰ Ἠΐδστη, ΒΝ ΤΩΘῺΥ ΙΩ8Ν. : πὲ ἐπΐα 16 ηο δουδὲ 
σπου αίΐοει οὗ 8 ΒτοΙΏΤΩδεΪΔῺ ὙΠῸ δἐξοτωηρίδα ἐο τη κο Ἐδ89 ὁ0Σ.- 

αἰχαοιΐομ πιιοοίμοσ, 14 ἡγυσάμην δοᾶ, Αὐᾳ. Βοκς, Βὲ4110, ἡνύσα.- 
διεν στστηα, (Δδὲ, Βοσῃμπογὰγ "ΚΒ 416) νὴ ἢ ἘΠ9 ΟΥΒΟΣ σηκα. 
3 δοκεῖ ἔμοιγε Βοϊεῖς͵ Ὀὰἱ ἐδ ὧδ νοχεδιϊοὰ Ὦγ ἐδο Βοὰϊ, 
τὸ ἸΔΔΩΣ οὔδνας παρα, αἷδο ἣν Βιολμφεα ἕο; Κῖσε. 828 αἰεί, 
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διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ὃ ἂν ὃ ἄνθρωπος 
ἀποθάνῃ" εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ 
ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα 
οἴχηται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ, ἐπεί, 
εἴπερ εἴη πον αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ξυνηθροισμένη καὶς 
ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ διῆλθες, 

Β πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθῆ 
ἐστιν ἃ σὺ λέγεις ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλέύγης 
παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ 
ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ τὸ 
φρόνησιν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης 
ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει 
διαμυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή; Ἔγωγ 
οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἀν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν 
ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Σω- τς 

Ο᾽ κράτης, εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιοποιὸς 

εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους Ζ:.ὲ “-- 
ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. , 

ΧΥ. Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτε ἄρα ἐν 
“Αἰδον εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων 20 
εἴτε καὶ οὔ. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμ- 
νήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν 

γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων' 
καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γύγνεσθαι ἐκ τῶν ἀπο- 
θανόντων τυὺς ζώντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἱ ψυχαὶ ἐς 

Ὦ ἡμῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλεν ἐγέγνοντο μὴ οὖσαι, 
καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι 
φανερὸν γίγνοιτο ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλοθεν γύγνονται οἱ 

1 ἄνθρωποι οΙῖ, δ καϑ' ἑαυτήν Βοῖϊῖκ, ἀσοίΐηεὶ ἐμο Βοάϊ, 
10 κωμῳδοποιός Βοὶεῖκ.: Ὀὰξ κωμῳδιοποιὸν ἰδ αἷνοι ὉΥ ἐμ6 Βοὰϊ, 
δηὰ ἐδ6 Ῥοπὲ τ288.; 8606 Αγοϊὶ. 1». 286 ἄλλο τι ἣ εἶεν Βοὰϊ, : Ῥοκα, 
αχαΐἐε ἥ. αἱ γνχαὶ Βοϊεκ, δραϊπδὲ ἐ6 Βοὰϊ, 28. γίγνοιγφ 
 γασὴν Ἂν τη άος πτὴ Υ̓ 
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ζῶντες ἡ ἐκ τῶν τεθνεώτων" εἰ δὲ μὴ ὄστι τοῦτο, ἄλλου 
ἄν του δέοι λόγου. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ 
τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἢ δ᾽ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἱ 
βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ 

5 φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γένεσιν, περὶ 
πάντων ἴδωμεν, ἀρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται πάντα, οὐκ ἄλλό- 
θεν ἣ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν ΕΞ 
τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που 
καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. 

1ο τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ὧρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι 
ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ 
αὐτῷ ἐναντίον. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη 
που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γύγ- 
νεσθαι; Ναί, Οὐκοῦν κἂν ἔλαττον γύγνηται, ἐκ μεί- 71 

15 ζονος ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; Ἔ» 

στιν, ἔφη, οὕτω. ἸΚαὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου τὸ ἀσθενέ- 
στερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον; ΠΙάνν γε. Τί 
δέ; ἄν τε χεῖρον γύγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἄν 
δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρον; Πῶς γὰρ οὔ; ἹἹκανῶς οὖν, 

20 ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτε πάντα οὕτω γίέγνεται, ἐξ 
ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; Πάνυ γε. Τί δ᾽ αὖ; 
ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ. ἀμφοτέρων 
“πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ 
μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ὅτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου Β 

85 πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον’ μείζονος μὲν γὰρ πράγματος καὶ 
ὁλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν 
οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναί, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχε- 
σθαι καὶ θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ 

θ ἄταντα Βοκκ, πάντα Βοὰϊ, δηὰ οἶος τοσβ. 16 ἰσχνροτέρον 
ὙΣ Βοχκ. ἀραίανὶ κι Βοὰὶ, 17 ΤΙ δαί Βοϊκκ, 18 ἐὰν 
Ἐς 2δ μὲν γὰρ Βοᾶϊ, οοττ. (γὰρ ἰδ οι, τα, Ρτ.): μὲν ἰδ παπείπα 
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χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν “ταν- “5... ..«« 
ταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γύγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ 
ἀλλήλων γένεσίν τε εἶνας ἐξ ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἡ ἡ δ᾽ ὅς. 

Ο. ΧΥ͂Ι. Τί οὖν; ἔφη, τῷ ζῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ ς 
τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν; ἸΠἄνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Τί; Τὸ τεθνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγ- 
νεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν 
αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴν μὲν 
τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, τὸ 
ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις" σὺ δέ 
μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ 
ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι 

Ὦ γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ 
τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν 15 
δὲ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἣ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θανάτον. 
οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τεθνάνα: εἶναι; "Ἔγωγε, 
Γύώγνεσθαε δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. ᾿ἘΞξ οὖν τοῦ ζῶντος 
τί τὸ γυγνόμενον; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. Τί δέ, ἦ δ᾽ ὅς, 2ο 
ἐκ τοῦ τεθνεῶτος; ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ 
ζῶν. Ἔκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά 

Ε τε καὶ οἱ ζῶντες γύγνονται ; Φαίνεται, ἔφη. Εἰσὶν 
ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡ ἡμῶν ἐν΄Αἰδου. Ἔοικεν. Οὐκοῦν 
καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς ες 
οὖσα τυγχάνει' τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ἣ 
οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ̓ Πώς οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ποιήσομεν; 

οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ 
χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀπο- 

θνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως που, ἔφη. 30 

- 8. ἐξ ἑκατέρων εἰς Βοὰϊ, Ἡΐοχί, Βὲα1Ρ.; ὀκαγέρον (πκιοαὶ ἐξ αἱ Δ εἰς 
ΒΟΚΚ, 4 Πάνυ γ᾽ Βοϊῖι, Πώνν μὲν οὖν Βοὰὶϊ, 20 Τί δαί Βοκὶ, 
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Τώα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσκεσθαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, 
εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαι, ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄν εἴη 72 
γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; 
Πάνυ γε. ὋὉμολογεῖταε ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς 

5 ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἣ 
τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων τούτου δὲ ὄντος ἱκανόν 
που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτε ἀναγκαῖον τὰς τῶν 
τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλεν γύγνεσθαι. 
Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

1:0 ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 
ΧΥ͂ΙΙ. ᾿Ιδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 

ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ 
ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γυγνόμενα ὡσπερεὶ Β 
κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐθεῖά τις εἴὴ ἡ γένεσις ἐκ τοῦ 

ἔξ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι 
πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἷσθ᾽ ὅτι 
πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἄν σχοίη καὶ τὸ 

φ 

αὐτὸ πάθος ἄν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς -“-- 
λέγεις, ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω" 

20 ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνοεγείρε- 
σθαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον ἐκ τοῦ καθείδοντος, 
οἷσθ᾽ ὅτι τελευτώντα πάντ᾽ ἂν λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα Ο 
ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα 
“πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καθεύδειν. κἀν εἰ ξυγ- 

2ς κρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἁ ἂν τὸ τοῦ 
ρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὥὡσαύ- 

τως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ἴσα 

τοῦ ζῇν μεταλάβοι, ἐπειξὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ 
τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, 

ΙῚ εἶ τοίην οὔτνη Βοῦὶ, Ἡσττα. ΒιαΙτθ., σὔτωρ οἴα, Βοκκ, τ ἃ 
δο οἶδοσ 21 πάντ᾽ ἂν Βοκχκκ. ἔχοταῃ ἃ οοῃη]. Ὁ. ΕἸβοδιο: 
πάντα 86 ταν. 47 καὶ εἰ Βοΐχ, καὶ οὔλ. Βοᾷϊ. 
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ἄρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ 
᾿ ὮὨ μηδὲν ζῇν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγ- 

γοίτο, τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντα 
καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναε; Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, 
ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντή- ς 
πασιν ἀληθῆ λέγειν. "ἔστε γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ 
τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας 
γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι, καὶ ταῖς χο 

Ἑὶ μέν γ᾽ ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον, 
ΧΥΙΙ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ 

κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής 
ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις 
οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατά τς 
τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμα- 
θηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνησκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ 
μὴ ἦν που ἡμῶν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ ᾿ 

78 εἴδει γενέσθαι" ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ 
ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολω- 20 
βών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις ; ὑπόμνησόν με' οὐ 
γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντε μέμνημαι. ᾿Ἑνὶ μὲν λόγῳ, 
ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, 
ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λόγουσι τάντα ἡ ἔχει" 
καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ Ὡς 
ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. ἔπειτα, 
ἐάν τις ἐπὶ τὰ διωγράμματα ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιού- 

Β των, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο οὕτως 
ἔχει. Ἐδ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, ὁ 

ΤΏο ποσὰ καὶ ταῖς μέν γε---κακαῖε κάκιον δ: Ὀχδοκοίοᾶ 
ἐδ] 800 ΘΟΧΘ(. ΘΟΙΏΣΩ. 2ΩΒβ τοῦτο ποιήσειν Βοὰϊ, Ησσεο, 
ΑἸΡ, τοῦτο ποιοῖν Βοϊεὶς, τὶ ΟΥΠΟΣ τα68. 

! 
ἢ 
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Σωκράτης, σκέψαι ἂν τῇδέ πῇ σοὶ σκοπουμένῳ συνδό- 

ξῃ. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις 
ἀνάμνησίς ἐστιν; ᾿Απιστῶ. μὲν ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὃς ὁ 

Σιμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν περὶ οὗ 
ς ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης 

ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι, καὶ πείθομαι" οὐδὲν 
μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. 
Ἴῦδε ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὅς. ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς Ο 
τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτα 

1. ἐπίστασθαι. ἸΠάνυ γε, ἔφη. Αρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὅμο- 

λογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, 
ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δὲ τίνα τρόπον ; τόνδε' ἐάν τίς 
τι πρότερον ἣ ἰδὼν ἣ ἀκούσας ἤ τινα ἄλλην αἴσθησιν 
λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ, 

ἐς οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἀρ᾽ οὐχὶ τοῦτο 
δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ὄννοιαν ὅλα» 
βεν: Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε ἄλλη ποὺυ ἐπι- Ὁ 

᾿ στήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν 
οἶσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἣ 

ὅο ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, “ππά- 
σγνουσι τοῦτο᾽ ὄγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ δια- 
νοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν 
πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που μυρία 

25 τοιαῦτ᾽ ἄν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δῦ, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
Οὐκοῦν, ἡ ἦ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μά- Ἐἰ 
λιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ 
χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ 

1 σκέψαι ἐὰν Βοκὶ, Βί411». ἂν Βοὰϊ.. 1. λέγω δέ τινα 
Γ΄ τοῦτον ΒΟΝΝ͵ τόνδε ἷἰΒ ἰῃ ἐμ9 Βοῦϊ. ΤῈθ Ραποξααείοα 

ΤΣ Βιδῖν 18 τ Βοὰάϊ. δηὰ οἶος κοοὰ χεβ8. βία] Ὁ.; 
ἕτερον Βοϊκῖκς, ππὶξϊ ΟἿΟΣ πιπα. ρότέρον ὁ Ὀγδοϊκοίδ Ὅλ, ἘσΩα ρεῖο 16 ἐλέγαν 
Βοὰϊ. λέγομεν Βοϊῖς. Βὲ4110. 10 ἡ τι ἄλλο δυοὶϊπδὶ [89 

Βοῖεῖκ. δρδὶπδὶ ἐδ} ὯΒ ἐπιλέληστο 
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μὲν οὖν, ἔφη. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς" ἔστιν ἵππον γεγραμμέ- 
Ψὸν ἰδόντα καὶ λύραν γεγραμμένην ἀνθρώπου ἀναμνη- 
σθῆναι, καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέβητος 
ἀναμνησθῆναι; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα 

74 γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; ; Ἔστις 
μέντοι, ἔφη. 

ΧΙΧ, ᾿Αρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ξυμβαίνει 
τὴν ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπ᾽ 
ἀνομοίων ; Ἐξυμβαίνει. ᾿Αλλ᾽ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων 
ἀναμιμνήσκηταί τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσ- χο 
πάσχειν, ἐννοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν 
ὁμοιότητα εἴτε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήσθη; ᾿Ανάγκη, 

ἔφη. Σκόπει δή, ἢ δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν 
“τού τι εἶναι ἴσον, οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ 
οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα τς 
“πάντα ὅτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἴσον' φῶμέν τι εἶναι ἣ μη- 

Β δέν ; Φώμεν μέντοι νὴ Δί, ἔφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς 
γε. Ἦ καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ὃ ἔστιν; ἸΙάνν γε, ἢ 
δ᾽ ὅς. Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; ἄρ᾽ οὐκ 
ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἣ ξύλα ἣ λίθους ἡ ἄλλ᾽ ἄττα 20 
ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, ἕτερον ὃν. 

τούτων; ἣ οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεται; σκόπει δὲ καὶ 
τῇδε. ἄρ᾽ οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ 
ὄντα τῷ μὲν ἴσα φαίνεται, τῷ δ᾽ οὗ; Πάνν μὲν οὖν. 

,. Τί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄμισά σοι ἐφάνη, ἣ ἢ τς 
Ο ἰσότης ἀνισότης ; ̓ " Οὐδεπώποτέ γε, ὧ Σώκρατες. Οὐ 
ταὐτὸν ἄρ΄ ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ 
τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ 
μὴν ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνοῳ 

24 τῷ μὲν--τῷ 
(ἐδο Τυρνίησ. ἰδ τοροτίϑἃἁ ἐο Ὦδγο ἐϊιο τὰν χοοὰΐη 
δὲ Βοκῖκ. Β:41}10. π|ιξὰ τοδὶ τῶδα, 26 ἿΥ 
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τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τα καὶ 
εἴληφας ; ̓Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν ἣ ὁμοίου 
ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνν γε. Διαφέρει δέ γε, 
ἡ δ᾽ ὅς, οὐδέν’ ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς 

ς ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτα ἀνόμοιον, Ὦ 
ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν 
οὖν. Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς" ἡ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ 
ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλόγομεν τοῖς ἴσοις" 
ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν 

το ἴσον, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ 
ἴσον, ἢ οὐδέν ; Καὶ πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ, Οὐκοῦν ὁμο- 
λογοῦμεν, ὅταν τίς τε ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν 
τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναε οἷον ἄλλο τε τῶν ὄντων, 
ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι [ἴσον] οἷον Εἰ 

1ς ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἔστι φαυλότερον, ἀνωγκαῖόν πτον τὸν τοῦτο 
ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσ- 
εοικέναε μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν; ᾿Ανάγκη. Τί 
οὖν; τὸ τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, περί τε 
τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασί γε. ᾿Αναγκαῖον 

40 ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 
ο ὗτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὀρέγεται Ἶ2 
εν “πάντα ταῦτ᾽ εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέ- 

Ἔστι ταῦτα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, 
μὴ κᾺ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναε ἐννο- 

ας ἤσαι ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασθαι ἢ ἔκ τινος ἄλλης 
τῶν αἰσθήσεων" ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. Ταύ- 
τὸν γὰρ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶ- 

σαι ὁ λόγος. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἔς γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ 

ὅν γὰρ Ῥεῖ, γὰρ οτι, Βοάϊ. ρτ, Π, στα, Βια110, 7 ἯΙ 
τ ἢ 1411». τόδε οἵα. Βοάὰϊ. τϊεν ΤΏΔΩΥ τὴ885. 10 τῷ 
τ ακδι κὰδ ΤΣ σῶος τος, τὸ Ἠοστλ. μὴ ἰα οτα, ἱπ ἐἦδιο Βοὰϊ. 
δεμὰ ΤΕΥ ΟἿΟΣ ΐ ἀοσοὰ Μ 
τοουῖ Δ  στασαι οἀϊίοενε Ἐκ μ νρΣ᾿ βοὰν, ἐν Ὑπκτῆμ κάρο κοά 
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Ἐ ἐννοῆσαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε 
ὀρέγεται τοῦ ὃ ὅστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" 
ἢ πῶς λέγομεν; Οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαε 
ἡμᾶς ὁρᾷν καὶ ἀκούειν καὶ τἄλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν 
ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου ὅ,τε ς 
ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσα 
ἀνοίσειν, ὅτε προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα εἶναι 
οἷον ἐκεῖνο, ὄστε δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. ᾿Ανάγκη ἑιε 
τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι 

Ο εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθή- το 
σεις εἴχομεν ; Πάνυ γε. "Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τού- 
τῶν τὴν τοῦ ἴσον ἐπιστήμην εἰληφέναι ; Ναί. Πρὶν 
γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναε. 
Ἔοικεν. 

ΧΧ, Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γο- χϑ 
νέσθαι ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἡπιστάμεθα καὶ πρὶν γε- 
νέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ 
μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα" 
οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τε ἢ 
καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ 20 

Ὶ) δικαίου καὶ ὁσίου καί, ὅπερ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς 
ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν 
ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοε. 
ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν εἶναι τούτων ἁπάντων τὰς ἐπε- 
στήμας πρὸ τοῦ γενέσθας εἰληφέναι. Ἔστι ταῦται. Ὡς 
Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθαι, 
εἰδότας ἀεὶ γύγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίον εἰδέναι" τὸ γὰρ 

. εἰδέναι τοῦτ᾽ ἐστί, λαβόντα τον ἐπιστήμην ὄχειν καὶ 
μὴ ἀπολωλεκέναι" ἣ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιεμ.- 

Ἑ μία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ἔφη, ὦ 30 
Σώκρατες. ἘΠ δέ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι 

23 ἑκάστοτε μὴ Βοᾶ!,᾿ μὴ ἑκάστοτε Βοκὶ, 
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γυγνόμενοε ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι 
χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπι- 
στήμας, ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχομεν, ἀρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν 
μανθάνειν οἰκείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; 

ς τοῦτο δέ που ἀναμιμνήσκεσθαει λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέ- 

γοιμεν; Πάνυ γε. Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, 
αἰσθόμενόν τι ἣ ἰδόντα ἣ ἀκούσαντα ἢ τινα ἄλλην 76 
αἴσθησιν λαβόντα ὅτερόν τε ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι ὃ 
ὁὀπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἣ ᾧ 

το ὅμοιον ὥστε, ὅπερ λέγω, δυοῖν θάτερον, ἥτοε ἐπιστά- 
μενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου 
πάντες, ἣ ὕστερον, οὖς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἣ 
ἀναμιμνήσκονται οὗτοι, καὶ ἡ μάθησις ἀνάμνησις ἂν 
εἴη. Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες. ὁ. 

:ς ΧΧΙῚ, Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία, ἐπισταμέ.- 
νους ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν 1} 
πρότερον ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ 
Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἑλόσθαι. Τί δέ; τόδε 
ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ τῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ ἀνὴρ 

50 ἐπιστάμενος, περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἄν δοῦναι 
λόγον ἦ οὔ; ἸΠολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατεςς Ἦ 
καὶ δοκοῦσί σοι “πάντες ἔχειν διδόναε λόγον περὶ 
τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμην μέντ᾽ ἂν, 
ἔφη ὁ Σιμμίας ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι μὴ αὖ- 

25 ριον τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός Ο΄. 
᾿ς 78 τοῦτο ποιῆσαι. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστα- 

σθαί γε, ἔφη, ὦ Σιμμία, πάντες αὐτά; Οὐδαμῶς. 
᾿Αναμιμνήσκονται ἄ ἄρα ἅ ποτε ἔμαθον; ᾿Ανάγκη. Πέτε 
λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ 

λογὰρ δὴ ἀῤ᾽ οὗ γε ἄνθρωποι γεγόναμεν, Οὐ δῆτα. 

οἰκείαν ἂν ἐπι ἄναλ, Βοκῖ, δραΐϊπεὶ 61} 
10 ἦκεσνα μμδ μάν κεῖ; ἐν τ αν δ τὰ πργόγαα, χμόσονι 
18 ἀλλ᾽ Βεχκ, διὰ στα, 28 μέντ' ἄν διὰ βὲ4}}", μὲν τῦν 
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Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ 
καὶ πρότερον, πρὶν εἶναε ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς 
σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. Εἰ μὴ ἄρα ἅμα γυ- 
γνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστή- 

Ὦ μας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. Εζεν, ὦ ἑταῖρε" κα 
ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ 
δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γυγνόμεθα, ὡς ἄρτε ὡμολογήσα- 
μεν᾽ ἣ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; 
ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον, Οὐδαμῶς, ὦ Σώ- 
κρατες, ἀλλ᾽ ὅλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 10 

ΧΧΙῚ. ᾿Αρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν 
καὶ σ«τῳὥσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν 

Ἐ αἰσθήσεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον 
ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπει- τς 
κάζομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, 
οὕτως καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγο- 
νέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὃ λόγος 
οὗτος εἰρημένος εἴη; ἄρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη 
ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς 20 
γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; “ὕπερφνῶς, ἔφη 
ὦ Σώκρατες, ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, 
καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως 

71 εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθας ἡμᾶς καὶ τὴν 
οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν ᾽ς 

οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ὠγαθὸν καὶ 
τῶλλα πάντα ἃ’ σὺ υὺν δὴ ἔλεγες" καὶ ὅμουγε ἱκανῶς 
ἀποδέδεικται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη" ὁ Σωκράτης" 

11 οὕτωε, ἔφη, ἔχει ἡμῖν Βοῖεῖκ. δραὶτδὲ ἐθο Βοάϊ, ΤΏ9 τηθα αὐ δον 
ἐπ [89 δεσδηροσωθηξ οὗ ἐμ 660 ποχὰβ. 17 οὕτω καὶ ΒΟΙΙ. πὶέδ- 
οὔϊ ἃ ποθ: Κα! 1. Βαγδ " οἷἶδιὸ οὕτως: ΒΟοάϊ. αἸἐἱαι θ᾽, 
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δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν. ᾿Ἰκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, 
ὡς ἔγωγε οἶμαι" καίτοι καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ 
πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς 
τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτε πρὶν γενέσθαε ἡμᾶς ἦν Β 

5 ἡμῶν ἡ ψυχή. 
ΧΧΙΠΙ, Εἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ὄτι 

ἔσταε, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖ- 

χθαε, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ 
τῶν πολλῶν, ὕπως μὴ [ἅμα] ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀν- 

10 θρώπου διασκεδαννύηται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι 
τοῦτο τέλος ἧἦ. τί γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὑτὴν καὶ 
ξυνίστασθαι ἁμόθεν “τοθὲν καὶ εἶναι πρὶν καὶ εἰς 
ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται. καὶ 
ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾷν καὶ 

χς διαφθείρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. Ο 
φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι 
“πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἣν ἡμῶν ἡ ψυχή; δεῖ δὲ προσα» 
ποδεῖξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον ἔσται 
ἢ πρὶν γενέσθαε, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 

40 ᾿Αποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὁ 
Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν 
λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, 
τὸ γύγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ 
ὅὄστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς τὸ 

ὡς ζῶν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἣ ἐκ 
θανάτου καὶ ἐκ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ 
ἀνάγκη αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ Ὁ 
αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀποδέδεικται μὲν οὖν ὅπερ 
λέγετε μὴν νῦν. 

9 ἄρα οι, Βοάϊ. Σ2, γε. δι ἐς γ66 ΟἿΟΣ σωδδ, : όσα, ουὐἱἐδ 
Εἶο ποτὰ ἱπ μία ἰοχὲ, 10 ΤΣ διασκεδενϑύηται 800 δχϑθ, ὀογαπι, 

«ἰδ ἔδο οἱὰ οὐἑέέοωρ. 48. ἐκ τοῦ τοῦ. Βοάϊ, ἐκ οἵα, Βοκχῖς, πίε 
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ΧΧΊΥ͂. “Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας 
ἡδόως ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον 
ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς 
ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ 

Εὶ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν 5 
νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποθνήσκων. 
καὶ ὁ Κέβης ἐπυγελάσας Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, πειρῶ ἀναπείθειν' μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν 
δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἕνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ 
τοιαῦτα φοβεῖται" τοῦτον οὖν πειρώμεθα “πείθειν μὴ το 
δεδιέναι τὸν θάνατον ὥσπερ τὰ μορμολύκεια. ᾿Αλλὰ 
χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, 
ἕως ἄν ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῶν 

78 τοιούτων ὠγαθὸν ἑπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, 
ἡμᾶς ἀπολείπεις; ἸΠολλὴ μὲν ἡ Ἑλλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, τς 
ἐν ἡ ἔνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν 
βαρβάρων γένη, οὗς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦν- 
τας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε 
πόνων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὅ,τι ἂν εὐκαιρότερον' ἀναλί- Ὁ 
σκοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ᾽ ἀλλή- 20 
λων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν 
δυναμένους τοῦτο “τοιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, 

β Β ὑπάρξει, ὁ Ἰζέβης' ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, 
εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε’ πῶς 
γὰρ οὐ μέλλει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. 25 

ΧΧΥ͂. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 
δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαντούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει 
τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ 

ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ 
ποίῳ τινὶ οὔ' καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι πότερον 30 

90 .7 ἀνερέσθαι Βοκι. αἱ δοὰ ὦ Βιαϊϊ, ναὶ ἐρέσθαι Βοὰὶϊ. 1, 

ῬιλΈ. ῬΈ, 3. 
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ἡ ψυχή ἐστι, καὶ “ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ 

᾿ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. “Δρ᾽ οὖν 
τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ ξυνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει Ο 
τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ ξυνετέθη" εἰ 

5 δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει 
μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῷ ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, 
οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναε τὰ ἀξύν- 
θετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, 

το ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνθετα; Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. ἼἼω- 
μεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 
λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ Ὁ 
ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ 
ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἡ ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ 

τς τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστι, τὸ ὄν, μή ποτε μετα- 
βολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον 

ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ᾽ αὑτό, ἰσαύτως κατὰ 
ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν 
οὐδεμίαν ἐνδέχεται; Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, 

20 κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σώκρατες, Τί δὲ τῶν πολλῶν 
[καλών)], οἷον ἀνθρώπων ἢ ἢ ἵππων ἡ ἱματίων ἡ ἄλλων 1 
ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἡ ἴσων ἣ καλῶν ἣ πάντων τῶν 
ἐκείνοις ὁμωνύμων; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἣ πᾶν 
τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις 

45 οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά ἐστιν; 
Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης οὐδέποτε ὡσαύτως 
ὄχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἄψαιο κἀν ἴδοις κἂν 9 

ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ 
᾿ ὠὀχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ᾽ ὧν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ 

δαὶ δα ΟῚ ψυχή Βοκκ, Κ.4110, 11 ἐπὶ ταὐτὰ Ἠοΐπ- 
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τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδὴ τὰ τοιαῦτα καὶ 
οὐχ ὁρατά; Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΧΥ͂Ι. Θώμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν 
ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θῶμεν, ἔφη. Καὶ 
τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέ- 
ποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. ΦΌέρε δή, 

Β ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλο τε ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ 
ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ 
εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα: 
Παντί, ἔφη, τοῦτό γε δῆλον, ὅτε τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ 
Ψυχή; ὁρατὸν ἢ ἀειδές; Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε, ᾧ 
Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ 
τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν" ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει; 
Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν; ὁρα- 
τὸν εἶναι ἢ οὐχ ὁρατόν; Οὐχ ὁρατόν. ᾿Αειδὲς ἄρα: 

ΟΝαί Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστι τῷ 
ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ: Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΥ͂Ι]. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ 

ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν 
τι ἢ διὰ τοῦ ὁρᾷν ἢ διὰ τοῦ ἀκούειν ἣ δι' ἄλλης τινὸς 
αἰσθήσεως---τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι 
αἰσθήσεως σκοπεῖν τι--, τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ 
σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ 
πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλυγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα, 

Ὁ ἄτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δέγε αὐτὴ : 
᾿καθ᾽ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ 
ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς σνγγε- 
νὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε γίγνεται, ὅτανπερ 

1 ἔστιν ἀειδῆ Βοῖϊῖ. 5 41}06, ἀἔ ὁρᾶται Βοϊκῖς. βέ4110. ὁρατά [86 
Βοᾶϊ, Δ]0Ώ6. 7 αὐτῶν τὸ Βοῖῖ. δηὰ 5:14}}0. τὰ ῬΣ. τ. 
δῃᾷ ἴδῃ ΟΥἾὮΟΥ ΙΏ86. αὐτῶν ἢ τὸ Ἠοτλ, ὙΠ} ὙαΪς. ἀλλαὶ 
μὴν Βοκκ. Βέα}10. μὴν οὔτι. Ηδοττα. πὸὶξ Βοάϊ. “ 6 γὑζσ. Π." 15 
λέγομεν Βοάᾶϊ. οχια. ἔλέγομεν Βοϊεῖς. πὶ ἐλι0 οἶδας 1η88. 18 
λέγομεν Βοκῖκ. δίδοσ Βοἰμδοεῖ ϑοχή.: ἐλέγομεν [89 χηδ8. 

8΄-.-Ὁ 
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αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπανταί τε 
τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως 
ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη" καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ 
πάθημα φρόνησις κέκληται; ἸΠαντάπασιν, ἔφη, καλῶς 

ς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι 
δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν 
λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξνγγενέστερον; Εὶ 

Πᾶς ἄν μοι δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ 
ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτε ὕλῳ καὶ 

το παντὶ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι 
μᾶλλον ἣ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΥ͂ΠΠ. “Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ 
αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχε- 
σθαι ἡ φύσις προστάττει, τῇ δὰ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν᾽ 80 

:ς καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ 
εἶναι; καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ; ἣ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν β 
θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ 
θνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν; "Ἔμουγε. ἸΠοτέρῳ ---. 
οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; Δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν 

20 ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει δή, 
ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν 
ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ 
μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ 

. ἄὄἄχοντε ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχή, τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ 
ἃς καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ καὶ πολνειδεῖ καὶ διαλυτῷ καὶ 

μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ῥαυτῷ ὁμοιότατον αὖ 
εἶναι σῶμα. ἔχομέν τε παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ 
φίλε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙΧ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἄρ᾽ οὐχὶ 
30 τ μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ 

ΤΙ (βι4}1}.): εὖ » ἔμοιγε ΒΟΚΧ, ἩστΩ. “ ἔ 
1δ᾽ ε τ "πα ϑρα Βοκκ. εἰς, Δελίδει Βοὰϊ. διηὰἃ οἶδμος ροοὰ 

.80 γυχύήν Ηαϊκνὰ, γνχή Βοάϊ, ἀοᾶ ἰφαν παϑα, ὑδαί όσα, 
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“παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναε ἣ ὀγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ 
σοῦ; ᾿Εννοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρω- 

“πος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κεί- 
μενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσθαι 
καὶ διαπίπτειν [καὶ διαπνεῖσθαι), οὐκ εὐθὺς τούτων 5 
οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον 
ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ 
καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ 
τὸ σῶμα καὶ ταριχενθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αὐγύπτῳ ταρι- 
χευθέντες, ὀλύγου ὅλον μένεε ἀμήχανον ὅσον χρόνον. τὸ 

Ὁ ἔνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἀν σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ 
νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως ὡς ὄπος εἰπεῖν ἀθά- 
νατά ἐστιν ἣ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, 
τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ὅτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ 
καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αἰδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν 15 
ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οἷ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα 
καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ 
οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς 
διαπεφύσηται. καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ - 

Ἑ, ἄνθρωποι ; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμ- 20 
μία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔχει. ἐὰν μὲν καθαρὰ 
ὁπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε 
οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ 
φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε 
μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ τς 
ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναε μελετῶσα 
ῥᾳδίως" ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη θανάτου; Παντά- 

81] πασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ 
τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε ἀθάνατον καὶ 
φρόνιμον, οἵ ἀφικομένῃ ὑ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, 30. 
“πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ 

δ καὶ διαπνοῖσϑαι Ὀτεοκοοᾶ ὉΥ Ηοζμὶ. οτα. ἰῃ Βοάϊ, ὑσ. τὰ, 11, 
11 ἀν Βοὰϊ. ἐὰν Βοκὶκ. 
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οτος κι -, τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 
ἡ ὄν. ἐείλι ὥσπερ δὲ λέγεταε κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληθῶς 

τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα ; οὕτω 
φῶμεν, ὦ Κέβης, ἡ ἄλλως; 

ς ΧΧΧ. οΟἴὔτω νὴ Δί, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿Εὰν δέ γε, 

οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλ» Β 
Ἂ λάττηταει, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θερα- 

᾿ (μ΄. πεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε 

ἰ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι 
| 10 ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ 

ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, 
| τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ 

φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέ- 
} μειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ Ο 

15 αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
᾿Αλλὰ διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ 
αὐτῇ ὴ ὁμιλία τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυν- 
εἶναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον; - 
Πάνυ γε. ᾿Εμβριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ 

20 εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα 
ἢ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς 
τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ “Αιδου, 
ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους 
κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἅττα ψυχῶν σκιοειδὴ Ὁ 

25 φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, 
αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχου- 
σαε, διὸ καὶ ὁρῶνται. Εἰἰκός γε, ὦ Σώκρατες. ἙΕἰκὸς 

μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας 
εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγ- 

8 μετὰ θεών Βοκῖο, δὰὰ, Βοάϊ. ΓΦ. καὶ αἱ 
“ἴοι Βοκῖι. Βοκκ. δραϊπιδὲ ἐμὸ Ῥρὰν 156 “ἱλικρινῇ Ἡοστὰ. Δ μεοϑν τὶ 

ὃς 
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κάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τρο- 
φῆς κακῆς οὔσης" καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, 

Ἑ; ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς 
ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 

ΧΧΧΙῚ, ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα 5. 

ἤθη ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαε τύχωσιν ἐν τῷ 
βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον 
τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας 
μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων 

82 γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι" ἢ οὐκ τὸ 
οἴει; Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε 
καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν 
λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰκτίνων γένη" ἣ ποῖ ἂν ἄλ- 
λοσε φαῖμεν τὸς τοιαύτας ἰέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, 
εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οἷ τς 
ἂν ἑκάστη ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης: 
Δῆλον δή, ἔφη" πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, 
ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτεστον τόπον ἰόντες οὗ 
τὴν δημοτικήν τε καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκό- 

Ἐ τες, ἣν δὴ καλοῦσε σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ 20 
ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε 
καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; Ὅτε τούτους 
εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν 
τε καὶ ἥμερον γένος, ἦ πον μεμττῶν ἢ σφηκῶν ἣ 
μυρμήκων, ἣ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον Ὡς 

γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Ἑἰκός. 
Γ΄ ΧΧΧΙ͂Ι, Εἷς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντε 
καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαε 

ας 
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ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Ὁ 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχον» 
ταὶ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτε-. 
ροῦσε καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς αὑτούς, οὔ τι οἶκο- 

ς φθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ 
φιλοχρήματοι" οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθη- 

᾿ ρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, 
ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μέντοι μὰ Δί", ἢ δ᾽ ὅς. τοι» 

το γάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν [ἔφη) ὦ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς Ὁ 
τε μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σώματι πράτ- 
τοντες ζῶσι, χαίρειν εὐπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ πο- 
ῥεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ 
ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ 

τς τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται. 
ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ὗ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΊΙΠ. Πῶς, ὦ Σώκρατες; ᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γι- 
γνάσκουσι γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, οἱ ἱ φιλομαθεῖς ὅτε παραλαβοῦσα 
αὐτῶν τὴν γυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην Ἐ 

50 ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην 
δὲ ὥσπερ διε εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τα ὄντα 
ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλιν- 
δουμένην, καὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι 
δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος 

ὅς ξυλλήπτωρ εἴη τῷ δεδέσθαι͵---ὅπερ οὖν λέγω, γυγνώ- 88 
σκουσιν οἱ φιλομαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλο- 

σοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖται 

Ἵ ἀλλ᾽ ἥ: ροεδιδρα ἀλλά, κθ8 ΟΧΘΙ͂, ὁΘΟΙΏ12. [10 ἔφη οὔ, 
οὰϊ. τη. Ρε. διῃιὰ οἵδμοσ σδδ. [0] οτϑὰ ἘΣ ΒΕ, 11 πλάγτοντειϊ δο ἐδ 
Σουίης 411 χοδ6. δηιὰ οὐἰείοπδ: λατ ύοντει Ἐοϊπιᾶο τί οοπ)., σῶμα 
ἀἐτιγάλλαντες: ΒΔΑ, σώματα ΒΩ. ὃ σώματι Βοάϊ, Σὰ. 1. δηὰ 
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Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ 
καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς 

σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. Εἰ μὴ ἄρα ἅμα γι- 

γνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστή- 

Ὦ μας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. εν, ὦ. ἑταῖρε" ὁ 
ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλφ Χρόνῳ; ; οὐ γὰρ 
δὴ ἔ ἔχοντές γε αὐτὰς γυγνόμεθα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσα- 

μεν' ἡ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧ “ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; 
ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σώ- 
κρατες, ἀλλ᾽ ὅλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 1ο 

ΧΧΙ]. ᾿Αρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν 
καὶ «στᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν 

Ἐ αἰσθήσεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον 
ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπει- ας 
κάζομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, 
οὕτως καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγο- 
νέναι ἡμᾶς εἰ δὲ μὴ ἔστι Ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος 
οὗτος εἰρημένος εἴη; ἂρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἴ ἴση ἀνάγκη 
ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς “πρὶν καὶ ἡμᾶς 2ο 
γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; “Ὑπερφνῶς, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, ὃ Σιμμίας, δοκεῖ μοε ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, 
καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὃ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως 

{1 εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθαε ἡμᾶς καὶ τὴν 
οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν 5 ς 
οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
εἶναι ὡς οἷόν. τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ὠγαθὸν καὶ 
τἄλλα πάντα ἃ’ σὺ νὺν δὴ ἔλεγες" καὶ ἔμουγε ἱκανῶς 
ἀποδέδεικται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης" 

11 οὕτωε, ἔφη, ἔχει ἡμῖν Βοϊιῖ. ς αραίπιαὶ [1.7 Βοὰάϊ. ΤΏ σϑα αὐ δον 
ἔδιο δεζδσιβοσηθωξ οὗ {8686 ποσὰβ. 17 οὕτω καὶ ΒΟΝΙ. πλὲδι- 

οὔ ὁ ποίθ: βέα 110. βαγε ' οἷἶδιο οὕγω: ΒΟοὰϊ, δΙἑΐαυο’, 
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δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν. ἹἹκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, 
ὡς ἔγωγε οἷμαι' καίτοι καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ 
πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις" ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς 
τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτε πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν Β 

5 ἡμῶν ἡ ψυχή. 
ΧΧΙΠΠ, Εἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι 

ἔσταε, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖ- 

χθαι, ἀλλ᾽ ἔτε ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ 
τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ [ἅμα] ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀν- 

10 θρώπου διασκεδαννύηται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι 
τοῦτο τέλος ἧ. τί γὰρ κωλύει γύγνεσθαε μὲν αὐτὴν καὶ 
ξυνίστασθαι ἁμόθεν ποθὲν καὶ εἶναι πρὶν καὶ εἰς 
ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαε, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται. καὶ 
ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾷν καὶ 

1:5 διαφθείρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης.Ο 
φαίνεται γὴρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι 
“πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή" δεῖ δὲ προσα- 
ποδεῖξαι ὅτε καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον ἔσται 
ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 

40 ᾿Αποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὁ 
Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν 
λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὦμολογήσαμεν, 
τὸ γύγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ 

ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς τὸ 
ἃς ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἣ ἐκ 

θανάτου ἐκ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ 
ἀνάγκη αὐτὴ ὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ Ὁ 
αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀποδέδεικται μὲν οὖν ὅπερ 
λέγετε καὶ ν νῦν. 

10 μα υδτημο Ὁ ΑΝ τιν σανα υνγφα ῥαδαῃ, ἕξειν Βοκῖκ, 
ὩΕΡΗΣΙ 20 ἐκ τοῦ τοῦ. Βοᾶϊ, ἐκ οἵα, Βοκκ, πὶ! 
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ΧΧΤΊΤΥ͂. "Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας 
ἡδύως ἄν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον 
ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς 
ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ 

Εὶ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν 5 
νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματε ἀποθνήσκων. 
καὶ ὁ Κέβης ἐπυγελάσας “Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, πειρῶ ἀναπείθειν' μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν 
δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ 
τοιαῦτα φοβεῖται" τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ το 
δεδιέναε τὸν θάνατον ὥσπερ τὰ μορμολύκεια. ᾿Αλλὰ 
χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, 
ἕως ἂν ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῶν 

78 τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, 
ἡμᾶς ἀπολείπεις; Πολλὴ μὲν ἡ Ελλας, ἔφη, ὦ Κέβης, τς 
ἐν ἡ ἔνεισί πον ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν 
βαρβάρων γένη, οὗς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦν- 
τας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε 
πόνων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὅ,τι ἂν εὐκαιρότερον' ἀναλί- 
σκοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ᾽ ἀλλή- 20 
λων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν 
δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, 

Β ὑπάρξει, ὁ Κέβης" ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, 
εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε πῶς 
γὰρ οὐ μέλλει; Ἰζαλῶς, ἔφη, λέγεις. ἃς 

ΧΧΥ͂ Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 
δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει 
τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαει, καὶ 
ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ 
ποίῳ τινὶ οὔ' καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι “τερον 30 

οἷ ἀγρίσθαι Βεκς. ἀοὰ Βιαῖπι, ναὶ ἐρέσθαι Βοὰϊ, ΤΙ, 

δ1λΈ. ἘΈ. 8 
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ἡ ψυχή ἐστι, καὶ “ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ 

΄ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. "Αρ᾽ οὖν 
τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ ξυνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει Ο 
τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ ξυνετέθη" εἰ 

5 δέ τε τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει 
μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῷ ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, 
οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύν- 
θετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, 

το ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνθετα; "Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ἴω- 
μεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 
λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ Ὁ 
ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ 
ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ 

τς τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστι, τὸ ὄν, μή ποτε μετα- 
βολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον 

ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ᾽ αὑτό, ᾿σαύτως κατὰ 

ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν 
ἐνδέχεται; Ὡσαύτως, ἔφη, ἀ ἀνάγκη, ὁ Κέβης, 

20 κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σώκρατες. Τί δὲ τῶν πολλῶν 
[καλῶν], οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων ἣ ἱματίων ἡ ἄλλων Ἐὶ 
ὧντινωνοῦν τοιούτων, ἡ ἴσων ἣ καλῶν ἢ πάντων τῶν 

ἐκείνοις ὁμωνύμων; ρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἣ πᾶν 
τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις 

Ὡς οὐδέποτε, ὡς ὄπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά ἐστιν; 
Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης οὐδέποτε ὡσαύτως 
ὄχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἄψαιο κἂν ἴδοις κἂν 79 
ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ 
ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ 

εὐ Δ  Αβοαι πὶ γνχή Βοκκ, Βίαν, 1] ἐπὶ ταὐτὰ Ἠοίη.- 
17 διὰ 20 καὶ κατὰ ταὐτὰ Βοϊεῖς, τέ ΟὩΪΥ 

πες ἔπ ϑοῖδ »͵ἱδοϑα. 41 [καλών] ΟἸδοδαῖ γεοῦ, οιἱί, 1 
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τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ 
οὐχ ὁρατά; ἸΙαντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΧΥ͂Ι. Θώμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν 
ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θώμεν, ἔφη. Καὶ 
τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέ- 
ποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. Φέρε δή, 

Β ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ 
ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ 
εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα; 
Παντί, ἔφη, τοῦτό γε δῆλον, ὅτε τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ 
ψυχή; ὁρατὸν ἡ ἀειδές; Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε, ὦ 
Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ 
τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν" ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει; 
Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν; ὁρα- 
τὸν εἶναι ἢ οὐχ ὁρατόν; Οὐχ ὁρατόν. ᾿Αειδὲς ἄρα: 
ΟΝ Ὁμοιότερον ἄρα ψνχὴ σώματός ἐστι τῷ 

ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ: Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ 

ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἷς τὸ σκοπεῖν 
τι ἢ διὰ τοῦ ὁρᾷν ἢ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς 
αἰσθήσεως---τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δὲ 
αἰσθήσεως σκοπεῖν τι--ἡ, τότε μὲν ὅλκεται ὑπὸ τοῦ 
σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ 
πλανᾶταε καὶ ταράττεται καὶ ἱλυγγιᾷ ὦ ὥσπερ μεθύουσα, 

Ὁ ἄτε τοιούτων ἐφαπτομένη; : Πάνυ γε. Ὅταν δέγε αὐτὴ 
᾿καθ᾽ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ 
ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς σνγγε- 
νῆς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνον τε γίγνεται, ὅτανπερ 

1 ἔστιν ἀειδῆ Βοικ. Ξὲ411}. 4 ὁρᾶται Βοϊεῖς, 514110. ὁρατά ἐδ 
Βοάᾶϊ, 6δἱοἕθ. 7 αὐτῶν τὸ Βοϊιὶς. αηὰ 5.411}. τ θὰ ῬΦ. τ. 
δῃὰ δὰ ΟΥἾὮΟΣ Ση86. αὐτών ἣ τὸ Ηοτα. ἩΠῈ ὙΪὶᾳ. ἀλλὰ 
μὴν Βοῖκ. Βέ4110. μὴν οἴα. δττα. πὶ Βοὰϊ. “6 γε. Π’.ὁ 6ΘῸ 13 
λέγομεν Βοὰϊ. Ηοετα. ἔλόέγομεν Βοϊεῖς. τὶ [.6 οὔλας ΣΩ8Β8Β. 18 
λέγομεν ΒοκΚ, οἴξος Ἡοίμάοσ᾽ 8 οὐ: ἐλέγομεν ἴδ. χ΄δ8. . 

9---2 
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αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε 
τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως 
ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ 
“τάθημα φρόνησις κέκληται; Παντάπασιν, ἔφη, καλῶς 

ς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. ἸΠοτέρῳ οὖν αὖ σοι 
δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν 
λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναε καὶ ξνγγενέστερον ; Εὶ 
Πᾶς ἄν μοι δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ 
ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτι ὅλῳ καὶ 

το παντὶ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι 
μᾶλλον ἣ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΥ͂ΠΙΠΙ. “Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ 
αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σώμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχε- 
σθαι ἡ φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν' 80 

τς καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ 
εἶναι; καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν 
θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ 
θνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν ; ΓἜμουγε. ἸΠοτέρῳ 
οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; Δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν 

20 ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει δή, 
ἔφη, ὦ. Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν 
ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ Ἡ 
μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ 
ὄχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχή, τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ 

ἃς καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ καὶ πολυειδεῖ καὶ διαλυτῷ καὶ 
μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντε ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ 
εἶναι σῶμα. ἔχομέν τε παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ 
φίλε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙΧ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἄρ᾽ οὐχὶ 
20 σώματι μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψνχῇ δὲ αὖ τὸ 

8 ἄν μοι μα καὶ Ἐπ ονν Μὰ, ἔμοιγε Βοκκ, στα. 
1δ καὶ κατὰ Βοά], δηὰ οἶδας ροοὰ 
ο5α6. 80 γὙνχήν Βοκκ, Ἠοϊπὰ, Κὑνχύ Βοὰϊ, διὰ αἰρὶαὶ Σηδο. Ὀδαϊάσε, 
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παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ὀγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ 
σοῦ; Ἐννοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρω- 

πος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κεί- 
μενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσθαι 
καὶ διαπίπτειν [καὶ διαπνεῖσθαι], οὐκ εὐθὺς τούτων ἡ 
οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον 
ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ 
καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ 
τὸ σῶμα καὶ ταριχευθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αὐγύπτῳ ταρι- 
χευθέντες, ὀλύγονυ ὅλον μένεε ἀμήχανον ὅσον χρόνον. το 

Ὁ ἔνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ 
᾿ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀθά- 
νατά ἐστιν ἢ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, 
τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ 
καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αἰδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν 15 

ὠγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οὗ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα 
καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ 
οὕτω “πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς 
διαπεφύσηται. καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ . 

Ἑ, ἄνθρωποι ; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμ- 10 
μία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔχει. ἐὰν μὲν καθαρὰ 
ὠπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε 
οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ 
φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε 
μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ Ἢς 
ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναε μελετῶσα 
ῥᾳδίως' ἡ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη θανάτου ; Παντά- 

81 πασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ 
τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τα καὶ ἀθάνατον καὶ 

φρόνιμον, οἵ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, 30. 
πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ 

δ᾽ καὶ διαπναῖσθαι Ὀξοοκοίοα ὈΥ ἘΟΓΏΔ. ΟΩ. ἴω Βοᾶϊ, ὑσ. σὰ, 110 
11 ἀν Βοὰϊ, ἐὰν Βοκίὶκ. 
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τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 
ὥσπερ δὲ λέγεταε κατὰ τῶν μεμνημένων, ὡς ἀληθῶς 
τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα ; οὕτω 

φῶμεν, ὦ Κέβης, ἡ ἄλλως; 
ς ΧΧΧ, οΟἴὔτω νὴ Δῦ, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿Εὰν δέ γε, 

οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλ» Β 
λάττηται, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θερα- 

, πεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε 
τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι 

:0 ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ 
ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, 
τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ 
φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέ- 
μειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ Ο 

15 αὑτὴν εἰλικρινῆ ἁπαλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
᾿Αλλὰ διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ 
αὐτῇ ή ὁμιλία τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυν- 
εἶναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον; 
Πάνυ γε. ᾿Ἐμβριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ 

20 εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα 
ἢ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς 
τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς το καὶ “Αἰδου, 
ἅσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους 
κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἅττα ψυχῶν σκιοειδῆ Ὦ 

25 φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, 
αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχου- 
σαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. Εἰἰκός γε, ὦ Σώκρατες. Εἰκὲς 
μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας 

εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγ- 

8 μετὰ θεών Βοϊῖῖκ, τών οὐὰ, Βοάϊ. ΓΦ 1] καὶ φάγοι καὶ 
Βοκῖ,. ἀραὶπεὶ ἐ6 Βοῦϊ, 15 γυ γα Ἡσσια. 44 σκοτοειδῇ “ἴοι 
ΒΟ. πίιῖὰ ΟἿΪΥ ΟὯ6 123. 28. οὔ τί γε ΒΊΜΟΙΟΣ ἩΠΕΔ ΟὯΘ ΣΩδ. 
οἵ τί οἱ οὐτοῖγε ἔδο ταδ8. 

--.-- 



ΦΑΊΔΩΝ. 29 

Β ἐννοῆσαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε 
ὀρέγεται τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" 
ἢ πῶς λέγομεν; Οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι 
ἡμᾶς ὁρᾷν καὶ ἀκούειν καὶ τἄλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν 
ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐἰτοὺ τοῦ ἴσου ὅ,τε κα 
ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε 

ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα εἶναι 
οἷον ἐκεῖνο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. ᾿Ανάγκη ἐκ 
τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι 

Ο εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθή- το 
σεις εἴχομεν ;. Πάνυ γε. "ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τού- 
τῶν τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέναι; Ναί. Πρὶν 
γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφώναι. 
"ΕΈοικεν. 

ΧΧ, Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γε- 15 
γέσθαι ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθα καὶ πρὶν γε- 
νέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ 
μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; 
οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἣ 
καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ο΄ 

1) δικαίου καὶ ὁσίου καί, ὅπερ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς 
ἐπισφραγιξόμεθα τοῦτο ὃ ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσεν 

ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. 
ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν εἶναι τούτων ἁπάντων τὰς ἐπι» 
στήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι, "Ἔστι ταῦτα. 25 
Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα, 
εἰδότας ἀεὶ γύγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι" τὸ γὰρ 

. εἰδέναι τοῦτ᾽ ἐστί, λαβόντα του ἐπιστήμην ὄχειν καὶ 
μὴ ὠπολωλεκέναι' ἣ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιμ»- 

Ε μία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; ἸΙΠάντως δήπου, ἔφη, ὦ 30 
Σώκρατες. Ε δέ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι 

23 ἑκάστοτε μὴ ΒοΑΙ, ̓  μὴ ἑκάστοτε Βοκκ, 
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γυγνόμενοε ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι 
χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἔπι- 
στήμας, ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχομεν, ἄρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν 
μανθάνειν οἰκείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; 

ς τοῦτο δέ που ἀναμιμνήσκεσθαει λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέ- 

γοιμεν; Πάνν γε. Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, 
αἰσθόμενόν τι ἣ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἥ τινα ἄλλην 76 
αἴσθησιν λαβόντα ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι ὃ 
ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἣ ᾧ 

1ο ὅμοιον' ὥστε, ὅπερ λέγω, δνοῖν θάτερον, ἤτοι ἐπιστά- 
μενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου 
πάντες, ἥ ὕστερον, οὖς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἣ 
ἀναμιμνήσκονται οὗτοι, καὶ ἡ μάθησις ἀνάμνησις ἂν 
εἴη. Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες. ὁ. 

:ς ΧΧΙ Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία, ἐπισταμέ- 
νους ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσθας ὕστερον ὧν Β 
πρότερον ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ 
Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἑλέσθαι. Τί δέ; τόδε 
ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ ἀνὴρ 

30 ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι 
λόγον ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατες Ἦ 
καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον περὶ 
τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμην μέντ᾽ ἄν, 
ἔφη ὃ Σιμμίας' ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι: μὴ αὖ- 

25 ριον τηνικάδε οὐκέτε ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός Ο 
ο΄ Τα τοῦτο ποιῆσαι. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστα- 

σθαί γε, ἔφη, ὦ Σιμμία, πάντες αὖτά; Οὐδαμώς. 
᾿Αναμεμνήσκονται ἄ ἄρα ἅ ποτε ἔμαθον; ᾿Ανάγκη, Πέτε 
λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ 

,ο γὰρ δὴ ἀ᾽ οὗ γε ἄνθρωποι γεγόναμεν. Οὐ δῆτα. 
4 οἰκείαν ἂν ἐπιστήμην ἀναλ, εἴη Βεκίκ, ἀρείπι ΑἿ] φοοᾶ τα. 

10 ἐπιστάμενοί τε βοΐ. ἔσει Ἐπιωδοςδα σοὶ πὶ 500 ΘΟΙΏ1Ω. 
ἐν Βοῖ, δοὰ Βα ν μὲν τᾶν 
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Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ 
καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς 

σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. Εὶ μὴ ἄρα ἅμα γι- 

γνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὸς ἐπιστή- 

Ὦ μας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. δεν, ὦ. ἑταῖρε ὁ 
ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ 
δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γυγνόμεθα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσα- 

μεν ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; 

ἡ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σώ- 
κρατες, ἀλλ᾽ ὅλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 1ο 

ΧΧΊΙ. Δρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν 
καὶ «.:ὥσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν 

Εὶ αἰσθήσεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον 
ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπει- χ5 
κάζομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, 
οὕτως καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγο- 
νέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος 
οὗτος εἰρημένος εἴη; ἀρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη 
ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς 20 
γογονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; “ὕπερφνῶς, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, 
καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως 

77 εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθας ἡμᾶς καὶ τὴν 
οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν ᾽ς 
οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ὠγαθὸν καὶ 
τἄλλα πάντα ἄ’ σὺ νὸν δὴ ἔλεγες" καὶ ἔμουγε ἱκανῶς 
ἀποδέδεικται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη" ὁ Σωκράτης" 

11] οὕτως, ἔφη, ἔχει ἡμῖν Βοῖεῖκ, δραίπιδὲ ἐδο Βοά!, ΤΏΘ τοδα ἀὐδίαν 
ἐπ ἔδο δεζδειροσηϑθωῖ οὗ [8680 ποχάβδ. 17 οὕτω καὶ ΒΟΙΙ͂.. πὲλεδ. 
οὔ ὁ μοὲθ: δέδι1θ. δαγο ' οἶδῖο οὕτω: Βοάϊ, δἰἰίαπο', 

πππ- στ ρἰπσδλ  Ν απαπαανουσπαναννο. ΨΟ 
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δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν. ᾿Ἰκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, 
ὡς ἔγωγε οἶμαι" καίτοι καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ 
πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς 
τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτι πρὶν γενέσθαε ἡμᾶς ἦν Β 

5 ἡμῶν ἡ Ὑυχήν 
ΧΧΙΠΙ, Εἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι 

ἔσταε, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖ- 
χθαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ 
τῶν πολλῶν, ὕπως μὴ [ἅμα] ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀν- 

1ο θρώπου διασκεδαννύηται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι 
τοῦτο τέλος ἧἦ. τί γὰρ κωλύει γύγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ 
ξυνίστασθαε ἁμόθεν ποθὲν καὶ εἶναι πρὶν καὶ εἰς 
ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται. καὶ 
ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾷν καὶ 

1ς διαφθείρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. Ο 

φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι 
πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή" δεῖ δὲ προσα- 
“ποδεῖξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον ἔσται 
ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 

20 ᾿Αποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὁ 
Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν 
λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, 
τὸ γίγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ 
ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἷς τὸ 

4ς ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἣ ἐκ 
θανάτου καὶ ἐκ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, τῶς οὐκ 
ἀνάγκη αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ Ὁ 
αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ὡὠποδέδεικται μὲν οὖν ὅπερ 
λέγετε καὶ νῦν 

9 ἄμα οἱ, Βοάϊ. τ΄, »κ. διὰ ἔῦγθΘ ΟἿΟΣ ταδα. " Ἡΐόστη, οὐἑἐδ 
ἴδο ποτὰ ἰὴ ̓  μΐο ἰοχί, 10 Ἐν διασκεδαννύηται 800 ΟΧΘ(, ΘΟΙΏΙΩ. 
10 Βοάᾶϊ. πὰ ἃ ἰδσβο πύθροσ οὗ οὐδόν τῶσδ.: ἕξειν Βοκκ, 
τῶι οἷὰ οὐξέδξοθδ. 2426 ἐκ τοῦ τοῦ. Βοὰϊ, ἐκ οτα, Βοκκ, πὶ 
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ΧΧΊΥ. “Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας 
ἡδόως ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον 
ἔτε μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς 
ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ 

Ε καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν 5 
νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματε ἀποθνήσκων. 
καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελάσας ᾿'Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, πειρῶ ἀναπείθειν' μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν 
δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ 
τοιαῦτα φοβεῖται" τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ το 
δεδιέναι τὸν θάνατον ὥσπερ τὰ μορμολύκεια. ᾿Αλλὰ 
χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, 
ἕως ἂν ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῶν 

78 τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, 
ἡμᾶς ἀπολείπεις; Πολλὴ μὲν ἡ λλας, ἔφη, ὦ Κέβης, τς 
ἐν ἦ ἔνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν 
βαρβάρων γένη, οὗς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦν- 
τας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε 
“πόνων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὅ,τι ἂν εὐκαιρότερον' ἀναλί- 
σκοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ᾽ ἀλλή- 20 
λων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν 
δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, 

Β ὑπάρξει, ὁ έβης' ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, 
εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν, ᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε' πῶς 

γὰρ οὐ μέλλει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. 85 
ΧΧΥ͂. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ δ᾽ ὃς ὃ Σωκράτης, 

δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὲ ἄρα προσήκει 
τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ 
ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ 
"ποίῳ τινὶ οὔ' καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι πότερον 30 

θαι Βοκκ, δα Βέαϊδ,, Ναὶ ἐρέσθαι Βοὰϊ, ΤΠ, “΄ 
0 ΣΝ ἀοάσες σα τοε, ἀνθ ᾿ 

ῬΩΛΈ, ῬΈ, ῶ 
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ἡ ψυχή ἐστι, καὶ “ἀκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ 

΄ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. “Αρ᾽ οὖν 
τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ ξυνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει Ο 
τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταὐτῃ ἧπερ ξυνετέθη" εἰ 

5 δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει 
μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῳ ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, 
οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναε τὰ ἀξύν- 
θετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, 

το ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνθετα; "Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. "ω- 
μεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 
λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ 
ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ 
ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ 

τς τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστι, τὸ ὄν, μή ποτε μετα- 
βολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται; ἣ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον 
ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, ἱσαύτως κατὰ 

ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν 
οὐδεμίαν ἐνδέχεται; 'Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, 

20 κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σώκρατες. Τί δὲ τῶν πολλῶν 
[καλῶν], οἷον ἀνθρώπων ἢ ἡ ἵππων ἣ ἱματίων ἡ ἡ ἄλλων Ἐὶ 
ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἡ ἴσων ἣ καλῶν ἣ πάντων τῶν 
ἐκείνοις ὁμωνύμων; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἣ πᾶν 
τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις 

2ς οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά ἐστιν; 
Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης οὐδέποτε ὡσαύτως 
ἔχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἄψαιο κἀν ἴδοις κἂν 9 
ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ “ταὐτὰ 
ΩΝ οὐκ ἔστιν “τ ποτ ἄν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἣ Ῥ 
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τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ 
οὐχ ὁρατά; Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΧΥ͂Ι. Θώμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν 

ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θώμεν, ἔφη. Καὶ 
τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέ. ς 
ποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. Φέρε δή, 

Β ἢ δ' ὅς, ὄλλο τε ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ 
ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ 
εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σώμα: 
Παντί, ἔφη, τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ το 
ψυχή; ὁρατὸν ἣ ἀειδές; Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε, ὦ 
Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ 
τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν" ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει; 
Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς λόγομεν; ὁρα- ᾿ 
τὸν εἶναι ἢ οὐχ ὁρατόν; Οὐχ ὁρατόν. ᾿Αειδὲς ἄρα; τς 

ΟΝαί Ὁμοιότερον ἄρα ψνχὴ σώματός ἐστι τῷ 
ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ: Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΥ͂Ι]. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ 
ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν 
τι ἢ διὰ τοῦ ὁρᾷν ἣ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς τὸ 
αἰσθήσεω----τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι᾽ 
αἰσθήσεως σκοπεῖν τι---, τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ 
σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ 
πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλυγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα, δώ, 

Ὁ ἄτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δέγε αὐτὴ « 5 
᾿καθ᾽ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἷς τὸ καθαρόν τε καὶ 
ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς συγγε- 
νὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε γύγνεται, ὅτανπερ 

1 ἔστιν ἀειδῆ Βο6.ἶ, βέ411Ὁ, Δ ὁρᾶται Βοϊεῖς. β.4110. ὁρατά ἔδο 
Ἰ, δἱοῦθ. 7 αὐτῶν τὸ Βοκῖς, δΔηὰ Κ.4}}0. τὶ Ῥτ. τῷ. 

εν ΠΉΝΝ, αὐτῶν ἣ τὸ Ησχτα, Δ Ὑαϊᾳ, 12 ἀλλὰ 
μὴν Βοϊεῖς. Βέ4110. μὴν οἴ. Ηοστὰ. πὸὶξ Βοὰϊ. “ α γκ. Π."} 13 
λέγομεν Βοᾶϊ]. Ηοστα. ἔλέγομεν Βοὶεῖς. τῖ ἢ26 οΥΟΣ τα 88. 18 
λέγομεν ΒΟΚΚ, αἴξος Ἠοϊμάοσ᾽  οοπῇ.: ἐλέγομεν [89 χη86. . 

8-- 
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αὐτὴ καθ' αὑτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε 
τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως 
ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη" καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ 
“πάθημα φρόνησις κέκληται; ἸΠαντάπασιν, ἔφη, καλῶς 

ς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. ποτέρῳ οὖν αὖ σοι 
δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν 
λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξνγγενέστερον ; Εἢ 

Πᾶς ἄν μοι δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὅς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ 
ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτε ὅλῳ καὶ 

το παντὶ ὁμοιότερόν ἐστε ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ὄχοντι 
μᾶλλον ἣ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΥ͂ΠΠΙ. “Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ 
αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχε- 
σθαι ἡ φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν 80 

ες καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ 
εἶναι; καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ἣ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν 
θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ 
θνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν ; "Ἔμοιγε. ἸΠοτέρῳ --- 
οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; Δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν 

40 ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει δή, 
ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν 
ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ Ὁ 
μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ 

ες ὄἄχοντε ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχή, τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ 
ἃς καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ καὶ πολνειδεῖ καὶ διαλυτῷ καὶ 

μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ 
εἶναι σῶμα. ὄχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ 
φίλε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙ͂Χ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἄρ᾽ οὐχὶ 
30 σώματι μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ 

15 μὐ στὰ ταὐτὰ οι, οραῖπαι ἴδ. Βοάϊ, χοὰ οἷδε ροοὰ 
κθδα. 80 γὙνχήν Βεκκ, Ἠοὶυὰ, γνχή Βοὰϊ, δοιὰ αἰρλιὲ πιδο. οαίάσε, 
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παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναε ἣ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ 
σοῦ; ᾿Εννοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρω- 

πος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κεί- 
μενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσθαι 
καὶ διαπίπτειν [καὶ διαπνεῖσθαι), οὐκ εὐθὺς τούτων 5 
οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον 
ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ 
καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ 
τὸ σῶμα καὶ ταριχευθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αὐγύπτῳ ταρι- 
χευθέντες, ὀλύγον ὅλον μένει ἀμήχανον ὅσον χρόνον. 1ὸ 

Ὦ ἔνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ 
. νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα͵ ὅμως ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀθά- 
νατά ἐστιν ἢ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, 
τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ 
καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αἰδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν τς 
ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οἷ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα 
καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἰτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ 
οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς 
διαπεφύσηται. καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ . 

Ἑ, ἄνθρωποι; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμ- 10 
μία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔχει ἐὰν μὲν καθαρὰ 
ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε 
οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ 
φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε 
μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ ̓ ς 
ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα 
ῥᾳδίως" ἣ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη θανάτου ; Ἰαντά- 

81 πασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ 
τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ 
φρόνιμον, οἷ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, 30. 
πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ 

δ᾽ καὶ διαπνεῖσθαι Ὀτδοϊκοιοᾶ ὉΥ ἩδΣη. σχα. ἱμ Βοὰϊ, τσ. τὰ, 10 
11 ἀν Βοάϊ, ἐὰν βολῖε, 
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ος ς «-, τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 
ἡνυ- ἡ είνν. ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμνημένων, ὡς ἀληθῶς 

τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα: οὕτω 

φῶμεν, ὦ Κέβης, ἡ ἄλλως; 
5 ΦΧΧΧ. οΟἵὕτω νὴ Δί, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿Εὰν δέ γε, 

οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλ» Β 
λάττηται, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θερα- 

ἰν.Ὁ ᾿ς, πεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε 

τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι 
10 ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἡ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἄν ἅψαιτο καὶ 

ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, 
τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ 
φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέ- 
μειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ Ο 

5 αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
᾿Αλλὰ διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ 
αὐτῇή ὁμιλία τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυν- 
εἶναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφνυτον; - 
Πάνυ γε. ᾿Εμβριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ 

30 εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα 
ἡ τοιαύτη ψνχὴ βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς 
τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ “Αιδου, 
ἅσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους 
κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἅττα ψυχῶν σκιοειδὴ Ὁ 

25 φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, 
αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχου- 
σαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. Ἑεκός γε, ὦ Σώκρατες. Εκὸς 

μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας 
εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγ- 

8 μετὰ θεών Βοος, τῶν αὐ. Βοᾶϊ. ΓΦ 1] καὶ φάγοι καὶ 
σίοι Βοῖκῖκ, δραϊποὶ ἐμὸ Βοᾶϊ, 16 εἱλικρινῇ οτ. 424 
Βοκκ. τὰῦξϊι ΟἿΪΥ ομθ τοῦ, ἀδ οὐ τ ἢ πιρομας ΔΩ ὅκο μὰν 
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κάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τρο- 
φῆς κακῆς οὔσης" καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, 

Ε' ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς 
ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 

᾿ς ΧΧΧΙ. ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἷς τοιαῦτα ς᾿ 
ἤθη ὁποῖ᾽ ἄττ' ἄν καὶ μεμελετηκυῖαε τύχωσιν ἐν τῷ 
βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον 
τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας 
μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων 

82 γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι" ἣ οὐκ τὸ 
οἴει; Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε 
καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν 
λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰκτίνων γένη" ἣ ποῖ ἀν ἄλ- 
λοσε φαῖμεν τὸς τοιαύτας ἰέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, 
εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οἷ τς 
ἂν ἑκάστη ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; 
Δῆλον δή, ἔφη" πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, 
ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἷ 
τὴν δημοτικήν τε καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκό- 

Ἐ τες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ 20 
ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε 
καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; “Ὅτε τούτους 
εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν 
τε καὶ ἥμερον γένος, ἦ που μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἣ 
μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον «:ς 

γένος, καὶ γίγνεσθαε ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Ἑκός. 
τ ΧΧΧΙΣ, Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντε 
καὶ παντελῶς καθωρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαε 
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ἀλλ᾽ ἣ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ὅνεκα, ὦ ἑταῖρε Ο 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχον- 
ται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτε- 
ροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς αὑτούς, οὔ τι οἰκο- 

ς φθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ 
φιλοχρήματοι" οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθη- 

᾿ ρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, 
ὄπειτα ἀπέχονται αὐτῶν, Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μῶντοι μὰ Δί, ἢ δ᾽ ὅς. τοι» 

1ο γάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν [ἔφη] ὦ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς Ὁ 
τε μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σώματι πράτ- 
τοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ πο- 
ρεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὕπῃ ἔρχονταε, αὐτοὶ δὲ 
ἡγούμενοι οὗ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ 

15 τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται. 
ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ἡ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΊΙΙΠ. Πῶς, ὦ Σώκρατες; ᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γι- 
- γνῶώσκουσε γάρ,ἢ δ᾽ ὅς, οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην Ἐ; 

40 ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην 
δὲ ὥσπερ δὲ εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τα ὄντα 
ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλιν- 
δουμένην, καὶ δη ἀργμοῦ τὴν δεινότητα, κατιδοῦσα ὅτι 
δι’ ὀπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος 

25 ξυλλήπτωρ εἴη τῷ δεδέσθαι,---ὅπερ οὖν λέγω, γυγνώ- 88 
σκουσιν οἱ φιλομαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλο- 

σοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖται 

ἀλλ᾽ δ ἀλλὰ, 5606 ἐδ ΟΧοᾷ. ϑοῖατα, 0 ἔφη οἱι, 
Βοὰ ἐν Ἐν Δ ΕΣ οἴδαν τον ἑο]]οποᾶ ὃ. ΒιΟῚ] 11 τλάτταταιο τα 
τοδδξηᾳ οἱ 411 ταδα, διιὰ οὐέϊοτθ : Ἅατ ἡμαυις Ἡοϊπᾶο κί σοῦ. σῶμα 
ἀτιγάλλεντες Ψ 4}1., σώματα Βοκῖκ., Ὀπὲ σώματι Σὰ, 1, 
οἴδιοε φορὰ ταδα,, σώματι πράττοντες Αδὶ 1,6χ. Ῥ]δίοι. 4, ». 110, 
48 τῷ δεδέσθαι τ΄Ω86.: τοῦ ὃ. οἱ.» δᾶον 
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καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ 
ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέψις, ἁπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων 
καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν 
ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς 
αὑτὴν ξυλλέγεσθαι καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελευομένη,πι- ς 

Β στεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ, τι ἂν νοήσῃ 
αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων᾽ ὅ,τι δ᾽ ἂν δι᾽ 
ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀλη- 
θές" εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, 

ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ, νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει το 
οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσό- 
φου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμι- 
ὧν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη 

ὅτι, ἐπειδάν τὶς σφόδρα ἡσθῇ ἡ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ 
ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ὄπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὅσον τς 

Ο ἂν τις οἰηθείη, οἷον ἣ νοσήσας ἥ τε ἀναλώσας διὰ τὰς 
ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχα- 
τόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί 

τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ Κέβης. “Ὅτι ψνχὴ παντὸς 
ἀνθρώπου ἀναγκάζεταε ἅμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι 20 
σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο 
πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληθέστατον 
οὐχ οὕτως ἔχον᾽ ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ ὁρατά᾽ ἣ οὔ; 

Ὦ Πάνν γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μάλιστα κατα- 
δεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; “Ὅτε ὁκάστη 2ς 
ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 
πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ "ποιεῖ σωματοειδῆ, 
δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι ἄπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα 
φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς. 

χαίρειν ανωγκάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμό- 320 

λ Βοὰϊ. τσ. 23 τὰ ὁρατά Ἠοϊοδοεῖ (Βοῖκκ, 
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τροῷος γίγνεσθαι καὶ οἵα μηδέποτε καθαρῶς εἰς" Αἰδου 
ἀφικέσθαι, ᾿ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, 
ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων ἅμοιρος εἶναι Ἐξ 

ς τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς συνου»- 
σίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ Σώ» 
κρατες. 

ΧΧΧΙΥ͂, Τούτων τοίνυν ὅνεκα, ὧ Κέβης, οἱ 

δικαίως φιλομαθεῖς κόσμιοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν 
ξο οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν ἣ σὺ οἵεε; Οὐ δῆτα ὄγωγε. 84 

Οὐ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ' ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλο. 
σύφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι 
δαυτὴν λύειν, λνούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι 
ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ὀγκαταδεῖν 

ες καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν Πηνελόπης τινὰ ἐναν» 
τίως ἱστὸν μεταχειριζομένης ἀλλὰ γαλήνην τούτων 
παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν 
τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον 
θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῇν τε οἴεται οὕτω Β 

20 δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς 
καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀν- 
θρωπίων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία 

. τὰ καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλ» 
45 λαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ 

διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ὅτι οὐδαμοῦ ἢ. 
ΧΧΧΥ͂. Συγὴ οὖν ὀγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Ὁ 

Σωκράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ 
εἰρημένῳ λόγῳ ἣν ὁ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ 

κἀσμιοί τ᾽ εἰσὶ ΒοΧΝ, 8.411. - δαὶ τέ ἰδ ΟὨΪΚ ἐῃ ἔοασ ταβα, διὰ ἴῃ 
φαίνονται Ἡοστα. 

9 
ἶο Βοὰϊ, ἱὲ ἰα δὐδοὰ χὰ. δοο. 10) φασὶν ἐδο Σηδ8. 

᾿ φἦν: 800 ΘΣΘΕ. ΟΟΣΏΣΙ. 10 μεταχειριζομένης Βοὰϊ. διινὰ χροὶ 
ξαδα.": Βοκκ, 
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ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν 
“πρὸς ἀλλήλω διελογέσθην' καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ 
ἤρετο" Τί; ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς 
λέγεσθαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντι- 
λαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰς 

. μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσθον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ 
τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν 

Ὦ καὶ διελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαίνεται βέλτιον ἂν λεχθῆναι, 
καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε 

μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη Καὶ μήν, το 
ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ σοε ἐρῶώξ[ἠ πάλαι γὰρ ἡμῶν 
ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ κελεύει ἐρέ- 
σθαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον 
παρέχειν, μή σοι ἀηδὲς ἡ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. 
καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, ὧτς 
Σιμμία' ἦ που χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους πείσαιμι 

Ε ἀνθρώπους ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν 
᾿ σύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φο- 

βεῖσθε μὴ δυσκολώτερόν τε νῦν διάκειμαι ἣ ἐν τῷ 
πρόσθεν βίῳ" καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλό- 5ο 
τερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντικήν, οὗ ἐπειδὰν αἴσθωνται 
ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν 

8ὅ χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι, γεγη- 
θότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι, οὗπέρ εἰσι 

θεράποντες. οἱ δὲ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ τ: 
θανάτον καὶ τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν 
αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, 
καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει ὅταν πεινῇ 
ἢ ῥιγοῖ ἦ τινα ἄλλην λύπην λνπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἢ τε 

. ῬΣ. 
ΨαΣ, Τ,οϑοὲ. Ῥ. 100: ἐΐ5 ντδϑ δἰσοδγ Ῥεοροδεϑὰ Ὦγ Ἡοιμάοχί, ΕἸαίπυ δ 
ἐεὶ χα ἐπ Ῥέτίο ναϊδεὶο χοοϊϊαα ἀἰαὶ ροῦδδ. ἤω οσαϊὲ 
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ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην 
θρηνοῦντα ἄδειν' ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπού- 
μενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι, ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλ» Β 

᾿ς λῶνος ὄντες μαντικοί τέ εἰσε καὶ προειδότες τὰ ἐν 
5" Αιδου ἀγαθὰ ἄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν 
διαφερόντως ἣ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. ὀγὼ δὲ καὶ 
αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ 
ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαντικὴν 
ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν 

:ο τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα 
λόγειν τε χρὴ καὶ ἐρωτᾷν ὅ,τι ἂν βούλησθε, ἕως ἂν οἱ 
ἕνδεκα ἐῶσιν. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας καὶ Ο 
ἐγώ τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ἀποδέχεται 
τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν 

τς τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοί, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι 
ἐν τῷ νῦν βίῳ ἡ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ 
μέντοι αὖ τα λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ 
τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρὶν ἂν παντὶ . 
αχῆ σκοπῶν ἀπείπῃ τις, πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός" 

40 δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, ἣ 
μαθεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν ἥ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν 
γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ 
δυσεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ Ὁ 
σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις 

ὅς δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιο- 
τέρου ὀχήματος ἢ λόγου θείον τινὸς διαπορευθῆναι. 
καὶ δὴ καὶ νῦν ὄγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσομαι ἐρέσθαι, 

ἡ χελιδὼν Βοκκ,, νὴ ΟἿΪΥ ΟὯΘ τΏ6., ὅ ἀδουσί τε καὶ τέρε. 
τα οἵ, Βοάϊ, δινὰ ἸΩΔΩΥ οἶος 886, ἃ χεῖρον ἐμ ΣΩη8, χείρω 
οἱ 111. 'Οὕυτ ἰῃ νοϊυκέϊο ᾿ἐ τα ὁΘ6δοὲ εὠοάδνοιᾶεωςοιν - 
ἕωε 
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ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι 
᾿ ἂν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμοὶ 
γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆσθαι. 5 

Ἑ ΧΧΧΥ͂Ι. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ 
, δταῖρε, ἀληθῆ σοι φαίνεται' ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ 

᾿ς ἱκανῶς, Ταύτῃ ἔμουγε, ἡ δ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας 
ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον 
λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώ- το 
ματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσ- 

86 μένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε 
καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετα καὶ γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ 
θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἣ κατάξῃ τις τὴν λύραν 

ἢ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις διεσχυρίζοιτο τς 
τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκῃ ἔτι εἶναι τὴν 
ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" οὐδεμία γὰρ 
μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ὅτι εἶναι διερρωγυιῶν 
τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὰ 
ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείου τε καὶ ἀθανάτου 20 

Β ὁμοφνὴ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπο- 
λομένην' ἀλλὰ φαύη ἀνάγκῃ ὅτε του εἶναε αὐτὴν τὴν 
ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατας 
σαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν,---καὶ γὰρ οὖν, ὦ 

Σώκρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυ- 2ς 
μῆσθαι, ὅτι τοιοῦτόν τὲ μάλεστα ὑπολαμβάνομεν τὴν “ 
ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ ἐντεταμένονυ τοῦ σώματος ἡμῶν 

καὶ ξυνεχομένονυ ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ 
Βιδιρ. οχαίίδ οἍἍ, 11 πάγκαλόν [τῇ Βοιῖ. ναὶ ΒέΑΙΠ, ὑπείῖν 
ἀοίομδο ἐμο ἐξοσβέϊοι οὗ τι. 18 15 διατέ 



, 
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καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ ἅρμο- 
νίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα Ο 
καλῶς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγ- 
χάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν 

ς χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων 
καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς 
ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, ὥσπερ 
καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἷ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ 
ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα 

1ο τοῦ σώματος ἑκάστον πολὺν χρόνον “ταραμένειν, ἕως 
ἄν ἣ κατακαυθῇ ἣ κατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον Ὁ 
τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν τὴν 
Ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ καλουμένω θανάτῳ 
πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

'ις ΧΧΧΥΠ]. Διαβλέψας οὖν ὃ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ 
πολλὰ εἰώθει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει 
ὁ Σιμμίας" εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ 
ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ 
λόγου. δοκεῖ μέντοι μοε χρῆναε πρὸ τῆς ἀποκρίσεως 

40 ὅτι πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ 
τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί Εὶ 
ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας κ ξνγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν 
τι δοκῶσι προσάδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν 
τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἦν τὸ 

25 σὲ αὖ θρᾶττον [ἀπιστίαν παρέχει]. Λέγω δή, ἢ δ᾽ ὃς 
ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔὄτε ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος 
εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν 87 
ἔγκλημα ἔχειν. ὅτι μὲν γὰρ ἣν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν 
εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνν 

42 ἔπειχα δέ Βοὰϊ. δειὰ οἴἶἑοῦ σε. δέ ΟἾΔ. 6: χη58. Βοϊεὶς, δία]. 
340 τὸ σὲ Βοὰϊ. ἀχιὰ ὨΘΔΣΙ͂Υ 411 τλοα. ὃ σὲ Βοϊῖκ, βὲ4}10. τ ἢ ΟὨΘ 18, 
αδοὰ οοετ. Π, 0 ποζὰδ ἀκιστίαν παρέχει ΔΙῸ οομαίἀογοὰ δρατίουδ 
Ἂν Βαιτα. διὰ Οοδοῖ, Νον. 1μϑοΐ, Ὁ. δ, 420 ἀνατίθεμαι Βοϊκῖι. 

“---“- 



ΦΑΙΔΩΝ. 47 

χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκα- 
νῶς ἀποδεδεῖχθαι ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ὅτι 
“του ἕσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον 
καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξνγχωρῶ τῇ 
Σιμμίου ἀντιλήψει" δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τούτοις πάνυ 
“πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὃ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, 

, Φπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπον τό γε 
Β ἀσθενέστερον ἔτι ὄν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ 

σοι ἀναγκαῖον εἶναι ὅτι σώζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; 
πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τι λόγω" εἰκόνος τὸ 
γάρ τινος, ὡς ἔοικε, κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ 
ἀνθρώπου ὑφάντον πρεσβύτον ἀποθανόντος λέγοι 
τοῦτον τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ 
ἔστι που ἴσως, τεκμήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον ὃ ες 
ἡμπείχετο αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτε ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ 
ἀπόλωλε, καὶ εἴ τις ἀπιστοῖ αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον 

Ο πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἣ ἱματίου 
᾿ς ἐν χρείᾳ ἦε ὄντος καὶ φορουμένου͵ ἀποκριναμένου δέ τινος 

ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι χο 
παντὸς ἄρα μᾶλλον ὃ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ 
τό γε ὀλυγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ 
Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω. 
πῶς γὰρ ἄν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λέγων" 
ὁ γὸρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια ας 
καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων. μὲν ὕστερος ἀπόλωλε πολλῶν 

Ὁ ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, καὶ οὐδέν 
τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν ἱματίου φαυ- 
λότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, οἶμαι, 

εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέγων αὐτὰ 90. 
βποῖα ΟἸππαρίοᾶσταε, ἀντετίϑεμαι ἐδιο τα, ὀἠ8. ἔσται Βοδι, ἔστιν 
ΒοκΝ, φεΐν ἐδ γαλιοτε οἵ ἰδο χωρδϑ 10 εἰ τὶ λέγω οετα. 
1δ ἴων ἴδ ταῦα, Βακῖ. Β μα] σῶν Ἠσττα. ἔγότα ὁ οὐαὶ, ἐν Βοειῖας 
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ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ 
μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον 
καὶ ὀλυγσχρονιώτερον ἀλλὰ γὰρ ἄν φαίη ἑκάστην 
τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε 

ς καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη" εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ 
ἀπολλύοιτο ὅτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ὑνχὴ 

ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν Ἐ; 
εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 
τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν 

10 ἀπόλλυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν 
φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ 
σαπὲν διοίχοιτος ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον 
«ἰστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι 
που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι 88 

Ἰς τῷ λέγοντι ἣ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς αὐτῷ μὴ 
μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν 
τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθά- 

᾿ς ψῷῳμεν ἐνίων ὅτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 

80 ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γυγνομένην ψυχὴν ἀντ- 
έχειν᾽ δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ 
“τονεῖν αὑτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτῶσαν 
ηε ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" 
τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ Β 

25 σώματος, ἣ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέ- 
ναι ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν εἰ 
δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρ- 
ροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖ- 
ξαι ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώ- 

40 λεθρον' εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα 

φὰς Βοᾶϊ, ΠῚ (Βι41}0. Ἠδττα. ψυχὴν ΒοΧκ,. 
αἱ Εν χαρα ταδοὶ τῶι, στα Βωὶ, τἱοι αὐ ρον ἘΝ. 
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κάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τρο- 
φῆς κακῆς οὔσης" καὶ μέχρι γε τούτον πλανῶνται, 

Ἑ ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς 
ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 

ΧΧΧΙ. ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ς᾽ 
ἤθη ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαε τύχωσιν ἐν τῷ 
βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον 
τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας 
μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων 

82 γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι" ἢ οὐκ τὸ 
τς οἔεε; Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε 

καὶ τυραννίδας καὶ ἁριτωγὰς ππροτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν 
λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἱκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλ- 
λοσε φαῖμεν τὸς τοιαύτας ἰέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, 
εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τάλλα,οἷτς 
ἂν ἑκάστη ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης: 
Δῆλον δή, ἔφη" πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, 
ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἷ 
τὴν δημοτικήν τα καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ὀπιτετηδευκό- 

Ἐ τες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ 20 
ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε 
καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; Ὅτε τούτους 
εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν 
τὰ καὶ ἥμερον γένος, ἦ πον μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἣ 
μυρμήκων, ἣ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον ὡς 

᾿ηένος, καὶ γύγνεσθαε ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Εἰκός. 
τ ΧΧΧΙ͂Ι. Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι 
καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι 

φαῖμεν Βοκῖ, Β.Δ110. τὰ ἐδουρὰ προδὲ 
«οὐ τι σαν μας ἱῃ αυσίίις ἐδ ὁ Ῥαμρο εἶς Ὅμ δαῖρο τϑδάϊοαι 
Ἡοστα. Δοὰ Ἡαϊμδοτί ΚϑοΡ ὑπὸ ἀγίν τ ὑσὶ ΣΩ88, δ΄: 16 ἕκασνα 

(οι, ΒΕ να , 

- 
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ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε 
Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀ ἀπέχον» 
ταὶ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτε- 
ροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς αὑτούς, οὔ τι οἶκο- 

ς φθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ 
ματοι" οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθη- 

᾿ ρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, 
ὅπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μέντοι μὰ Δί, ἡ δ᾽ ὅς, τοι» 

το γάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν [ἔφη] ὦ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς Ὁ 
τε μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σώματι πράτ- 
τοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ πο- 
ῥεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὕπῃ ἔρχονταε, αὐτοὶ δὲ 
ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ 

τς τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται. 
ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ἡ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΊΙΠ. Πῶς, ὦ Σώκρατες; ᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γι- 
᾿ ηνωσκουσι γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα 

αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην Ἐὶ 
40 ἂν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην 

δὲ ὥσπερ δι εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τα ὄντα 
ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλιν- 
δουμένην, καὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι 
δι’ ὀπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος 

4ς ξυλλήπτωρ εἴη τῷ δεδέσθαι͵,---ὅπερ οὖν λέγω, γυγνώ- 88 
σκουσιν οἱ φιλομαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλο- 

σομα ἔχουσαν αὐτῶν τὴν γυχὴν ἡρέμα παραμυθεῖται 

οἱ 41] ταδα, νυ οὐἑξῖοιΒ : πε ἐς Ἐοϊαδοεί ϑοῃΐ. ̓  σῶμα 
Ὄ σώματι Βοάϊ, ΣΆ. 8Ὰ 

110, 
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καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ 
ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὦτων 
καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν 
ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς 
αὑτὴν ξυλλέγεσθαι καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελενομένη, πι- ς 

Β στεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ, τε ἂν νοήσῃ 
αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων᾽ ὅ,τι δ᾽ ἂν δὲ 
ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀλη- 
θές" εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, 
ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ, νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει τὸ 
οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσό- 
φου ψυχὴ οὕτως ὠπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμε- 
ὧν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη 

ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ 
ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ὄπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὅσον τα 

Ο ἂν τις οἰηθείη, οἷον ἣ νοσήσας ἥ τι ἀναλώσας διὰ τὰς 
ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχα- 
τόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό, Τί 
τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ Κέβης. "Ὅτι ψυχὴ παντὸς 
ἀνθρώπου ἀναγκάξεται ἅμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι ᾿οὸ 
σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο 
πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληθέστατον 
οὐχ οὕτως ἔχον ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ ὁρατά" ἣ οὗ; 

Ὁ Πάνν γε, Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μάλιστα κατα- 
δεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ὅτι ἑκάστη ἧς 
ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 
πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, 
δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι ἄπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα 
φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς 
χαίρειν ανωγκάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμό- χο 

λ Βοὰϊ. γε. 48 τὰ ὁρατά Ἠαεϊπδοεῖ (Βοεκκ, 
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τροῴος γύγνεσθαι καὶ οἵα μηδέποτε καθαρῶς εἰς" Αἰδουν 
ἀφικέσθαι, ᾿ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, 
ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἷς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων ἄμοιρος εἶναι ἸΏ 

ς τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς συνου- 
σίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ Σώ- 
κρατες. 

ΧΧΧΙ͂Υ͂, Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ 
δικαίως φιλομαθεῖς κόσμειοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν 

ξο οἱ πολλοὶ ὄνεκά φασιν ἣ σὺ οἴει; Οὐ δῆτα ὄγωγε. 84 
Οὐ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ' ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλο. 

σόφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι 
ἑαυτὴν λύειν, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι 
ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ὀγκαταδεῖν 

ες καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν Πηνελόπης τινὰ ἐναν» 
. τέως ἱστὸν μεταχειριζομένης ἀλλὰ γαλήνην τούτων 

παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν 
τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον 

θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε οἴεται οὕτω Β 
20 δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς 

καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀν- 
θρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία 

.- γᾷ καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλ» 
45 λαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ 
διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ὑ. 

ΧΧΧΥ. Συγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ ( 
Σωκράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ 
εἰρημένῳ λόγῳ ἦν ὁ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ 

Ὁ κόσμιοί τ᾽ εἰσὶ Βοϊῖς, δ.411. : Ὀπὶ τέ ἰδ ΟὨἿΪΥ ἐπ ἴουσ 1:88. δηὰ ἰῃ 
δ Βοὰϊ. ἐξ ἰδ δ ἀϑὰ χὰ. δα. 170) φασὶν ἔδιο ζ266. φαίνονται Ηδοχηι, 

. Βοάᾶϊ, δοὰ ι 
(: τ ἐξα ρξνμένην δομένν, ὌΝ ἀπ γρν ἐὐγκάγῖδη 10 ὀὕτον ππθ8.. 

οἴεται δεῖν Βοχκ, δραίωοι (9 Βοὰ,  4( ἐκ δέ ΒοΧΝ, ἩΪῺ ΟὨΥ 
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ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν 
“ρὸς ἀλλήλω διελογέσθην' καὶ ὃ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ 
ἤρετο' Τί; ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς 
λέγεσθαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτε ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντι- 
λαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ ς 

. μὲν οὖν τε ἄλλο σκοπεῖσθον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ 
τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν 

Ὁ καὶ διελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαίνεται βέλτιον ἂν λεχθῆναι, 
καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, εἴ τε μᾶλλον οἴεσθε 

μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη Καὶ μήν, το 
ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ σοε ἐρῶςξ πάλαι γὰρ ἡμῶν 
ἑκάτερος ἁπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ κελεύει ἐρέ- 
σθαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον 
παρέχειν, μή σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. 
καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, ὦ τς 
Σιμμία' ἢ πον χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους πείσαιμι 

Ἑ ἀνθρώπους ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν 
᾿ φύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φο- 

βεῖσθε μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἣ ἐν τῷ 
πρόσθεν βίῳ" καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλό- 20 
τερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντικήν, οἱ ἐπειδὰν αἴσθωνται 
ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν 

8ὅ χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι, γεγη- 
θότες ὕτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι, οὗπέρ εἰσι 
θεράποντες. οἱ δὲ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ 25. 
θανάτου καὶ τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν 
αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, 
καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει ὅταν πεινῇ 
ἣ ῥιγοῖ ἤ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε 
ΟΏ9 ΣΏ8. 4 λελέχθαι Βοϊκῖκ. βέ41}1». λόγεσθαι Ηοττα. πὶ( Βοάϊ. 
ΤᾺ. ῬΣ. β δέ τι Βοάϊ, : τι οἵὰ. ΒοκῖιςὐὈ δὲ διεξελθεῖν Βοϊκῖς, διεᾺ- 
θεῖν Βοὰϊ, τὰ. ῬΣ.: 800 ὈΘΙΟῪ 88 πα. βέλτιον ἂν λεχθῆναι Οοὐοϊ οἱ. 
Ψασ. 1,9οἱ. ». 100: εἐιῖ5 τδϑ δἰγοδὰγ Ῥσεοροδοὰ ὮὉγ Ἠοσπάοσέ. οί 
“εἰ χαὸ ἰκ γεχίο ρυϊδεῖο χαοϊϊαι ἀἰοὶ ροκδο. 1Ω88. Οχαὶὶ ἄν, 
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ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ ἃ δή φασι διὰ λύπην 
θρηνοῦντα ᾧδειν" ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπού- 
μενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι, ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλ» Β 

λωνος ὄντες μαντικοί τέ εἶσι καὶ προειδότες τὰ ἐν 
ς"Αιἰδον ἀγαθὰ ᾷδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν 
διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ 
αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ 
ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαντικὴν 
ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν 

Ιοτοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα 
λέγειν τε χρὴ καὶ ἐρωτᾷν ὅ,τι ἂν βούλησθε, ἕως ἄν οἱ 
ἕνδεκα ἐῶσιν. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας καὶ Ο 
ἐγώ τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἡ οὐκ ἀποδέχεται 
τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν 

15 τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοί, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι 
ἐν τῷ νῦν βίῳ ἡ ἀδύνατον εἶναι ἣ παγχάλεπόν τι, τὸ 
μέντοι αὖ τα λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ “παντὶ 
τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρὶν ἂν παντ . 
αχῆ σκοπῶν ἀπείπῃ τις, πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός" 

80 δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ὅν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, ἣ 
μαθεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν ἥ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν 

γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ 
δυσεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ Ὁ 
σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις 

Ἤς δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον ὀπὶ βεβαιο- 
τέρου ὀχήματος ἡ λόγου θείον τινὸς διαπορευθῆναι. 
καὶ δὴ καὶ νῦν ὄγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσομει ἐρέσθαι, 

1 χελιδὼν Ἐι Βεκὶς πὶ οΩ] μιραῖογν ων δ ἀδουσί τε καὶ τέρπ. 
σα ΟἿΆ. δὲ τοδαν 8 χεῖρον ἴμ6 τηυδ. χείρω 

ο΄, 111 ὙΦ τρααα αν ἐῃ νοϊαδεϊθ ᾿ἐδτία οαδοὲ εωὠοδνοιᾶεωοιν - 
ἕω: ἂν οἱ ἕνδεκα ἐῶσιν, Ἰοῖϊδδ ΠΌΠΙΘΣΟΣΌΣΩ ἰυχῦαα ἀοάοχαῃί, 

οἱ ἑηπϊοτροϊδηο ἱπορίδσα Ἰϑοξίοῃθσα γαυϊραίδηι ΒοσατπΩ- 
ἕω: ἂν οἱ ᾿Αθηναίων 480. 

ναὶ δοίὰ ἄν διὰ οἱ δ1Ὸ ΟἿ. ἱΏ ΒΟΤΩ 
080. Ηοχῶι, Ὀζδοϊοία Ὀοΐὰ ποχὰθ, 
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ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι 
᾿ ἂν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμοὶ 
γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆσθαι. 

Ἑ ΧΧΧΥ͂Ι. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ 

ἑταῖρε, ἀληθῆ σοι φαίνεται" ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ 
ἱκανῶς. Ταύτῃ ἔμουγε, ἡ δ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας 
ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον 
λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώ- το 
ματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσ- 

80 μένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε 
καὶ σωματοειδὴ καὶ ξύνθετα καὶ γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ 
θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἣ κατάξῃ τις τὴν λύραν 
ἢ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις διισχυρίζοιτο τς 
τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ὅτι εἶναι τὴν 
ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" οὐδεμία γὰρ 
μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ὅτι εἶναι διερρωγυιῶν 
τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὰ 
ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείον τε καὶ ἀθανάτου 20 

Β ὁμοφνὴ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ὧπο- 
λομένην᾽ ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ὅτι που εἶναι αὐτὴν τὴν 
ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατὰ» 
σαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν,---καὶ γὰρ οὗν, αὗ 
Σώκρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυ- ἐς 
μῆσθαε, ὅτι τοιοῦτόν τὶ μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν “ 
ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ ἐντεταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν 

καὶ ξυνεχομένον ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ 
ΒιαΙν, σποῖια οἰ. (6.11 πάγκαλόν {τ ΒοκΆ, ναὶ βίαι, ἠακιν 
ἀοίοπαε ἐδο ἐἑοσαξΐοι οὗ τι, 1δ διατέμῃ ἢ καὶ Βοϊεῖς, λὶὰ ἰωθ 
καθ. Ὀπαὲ ἢ οὐ, Βοΐϊ. 18 μηχανὴ [ἃν εἴη Βοῖῖς 8060 ἀχοζ. 
ΘΟΣΏΣΩ, υᾶ Βοκῖ, ΟὯΘ Ἢ 
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καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ ἅρμο- 
νίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα Ο 
καλῶς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγ- 
χάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν 

ς χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων 
καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς 
ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, ὥσπερ 
καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἷ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ 

ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα 
10 τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἕως 

ἄν ἣ κατακαυθῇ ἣ κατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον Ὁ 
τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν τὴν 
ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ 
- ἀπόλλυσθαι. 

'ις ΧΧΧΥΙΪΙ]. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ 
πολλὰ εἰωθει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει 
ὁ Σιμμίας" εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερυς ἐμοῦ, τί οὐκ 
ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τῦὸ -. 
λόγου. δοκεῖ μέντοι μοε χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως 

40 ὅτι πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ 
τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί Εὶ 
ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας ἡ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν 
χε δοκῶσι προσάδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν 

τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἦν τὸ 
τ οο"(" ᾿ς σὲ αὖ θρᾶττον [ἀπιστίαν παρέχεῶ. Λέγω δή, ἢ ̓ δ᾽ ὃς 

ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος 
εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν 87 
ἔγκλημα ἔ ἔχειν. ὅτι μὲν γὰρ ἣν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν 
εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ 

422 ἔπεισα δέ Βοὰϊ. διὰ οἶον τε. δέ ΟἿ. ἐ6:: τη86. Βοϊεῖς, Βί41}.. 
241. τὸ σὲ Βοὰϊ. οχμὰ ὨΘΑΣῚΥ 41] τηεα. ὃ σὲ Βοϊίκ, β.4}10. τὴ ἢ ΟὯΘ 128. 
δοὰ οὐετ. Π, 0 ποζὰδ ἀπιστίαν παρέχει ΔΙΟΘ οομεὶἀογοὰ δρατίουδ 
Ἂν Βασι, δὰ. Οοδοῖ, Νον. 1,ϑοὲ, Ρ. δῦ, 40 ἀνατίθεμαι Βοκὶ;. 
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τας πὴ - πα Ἐ ἀδα “αποίδεαυνι ἡμῶν ἅτα 

«πα. “αὐλεχραικενάσαιν ἀχὸ σρακοῦ, αὐ Ξωγχειριὰ τῇ 
Σρθσν «αθκσ, ἰασας ταῖς τα. Ὅσα ταασας πάνω ς 
ποῦὰ πα δ ἐν ὅν ἰάναα. τι ἀαὐσταῖς, 

σαν “ἃ Ὡς κααππσνα ἊΣ παπΐραπα τὰ ὙΕ 
Σ ««αὐὐππανασαα ττὸι ας “ὦ δ τα ρασεσοσσιν αὐ ὅπεαιδ 

Ἴνα τ Ἔα πε Ὁυσανγσο, ὁ Ἢ στο ἀσόνος 50 

Ὡς τὴ. αε δὴ πὸ αὐὐὐπος “λρύδοας ἐδσρισα, ὁμαὰ 

τ ὐὐδο ὅσας «ἐνασσδα τας ἀσπνα ὧν τὰς παρὲ 
““ὐὰὰ ἄσαν τὰνσσα. παπδιναι λόγχας 
αν ἂν νας πὸ ἴα πσπδοισι Σ δον ΟλᾺ" 

ἀν ὰὧὖ κα πἰπα ἃ παασυάυσαι δελματιαν ἦ ες 
το χ τ» “ες πόση τὰ στε ἁϑἷδν ἀπὲ αὐ«ξ 
«ἀπραααμει. «ὅδ. .-- Ὑσ ὅπατας, στὰ, ππασσακα ϑάπάραν 

κω ἀντ Φὶ Ἢ ἀπε αὐ Ὁ μασισιν 

- ταπα. τσ αὐ νασσουου παυσασασυνανσ ἀξ τάς 
.- ων ὰςξ “πὐπδο. αὐτὸ σαθδοδοὶγοσας ὅτε 20 
τ τι. ον ὐὐονὰ- “ἃ «οὐδυσσαα ὅδ ἄττικ. ἀπαυδ 

- τ τ πὐπσιθαν τ. :υϑουυα, ὦ ὃ. χροσι, εὖ 

φάσα. ας -τὐῷ τ, πὰ ταῦ πα δὰ ἃ μα. 

ῳ- - --.-ἕ σὰν ἥν πν ̓ ἀσαῖς ἀπ ᾿ς στα ἀαν" 

-« «πα, τὐπτρυν τ νολ ὐὐπαδσα “ἀὐπῦθας ῥαστεα 2 ς 
«-ψ ὡμαπυυκα. -ἀἀμππο «αὐ. ἀνα ἀππδοῦνα θθλοαν 

“Φ“ᾷτ2ΣΛ΄Ἄ΄7Σ ὦ  Ὁὄμπιὴςν»δῆδοθοι, ««ὐὐὐ. ταακικαας αἱα. αὐἷεν 

"νι πῶ, πονύα-.- πᾶσ. «ὐδυασδα ὦν ἀπσεύαν ὦσεν. 

-- Ὡς ὡσαθοοναα. ἀστὐνδψα ᾧ “ἀασηαε. οι, 

τὸ - -“- τα, δὰ ἼἸΔ' Ὅστον αὐτὰ 10 

- ποκα - -υὐσυ , ἄὄνυ δ ὅναν 
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ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ 
μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον 
καὶ ὀλυγοχρονιώτερον᾽ ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη ἑκάστην 
τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε 

ς καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη' εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ 
ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ 
ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν Ἐ; 
εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 
τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν 

20 ἀπόλλυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν 
φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ 
σαπὲν διοίχοιτος ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον 
«ιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι 
που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι 88 

Ἐς τῷ λέγοντι ἢ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς αὐτῷ μὴ 
μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναε ἡμῶν 
τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθά- 

᾿ς Ψψῶωμεν ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 

40 ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γυγνομένην ψυχὴν ἀντ- 
᾿ς ὄχειν' δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτε συγχωροῖ, μὴ οὐ 

“πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτῶσαν 
γε ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" 
τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ Β 

45 σώματος, ἣ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέ- 
ναι ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν εἰ 
δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρ- 
ροῦντιε μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖ- 
ξαι ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώ- 

40 λεθρον εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα 

ΠΥ ΎΤῸ ἘΣ ΤΟΝ 
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χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἷκα- 
νῶς ἀποδεδεῖχθαι ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι 
“του ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον 
καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξνγχωρῶ τῇ 
Σιμμίου ἀντιλήψει' δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τούτοις πάνυ καὶ 
“πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, 
ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε 

Β ἀσθενέστερον ἔ ἔτι ὄν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον. οὐ δοκεῖ 
σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι σώξεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; 
πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τε λόγω" εἰκόνος το 
γάρ τινος, ὡς ἔοικε, κὠγὼ ὥσπερ Σιμμίως δέομαι. ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ 
ἀνθρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι 
τοῦτον τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ 
ἔστι που ἴσως, τεκμήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον ὃ τς 
ἡμπείχετο αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτε ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ 
ἀπόλωλε, καὶ εἴ τις ἀπιστοῖ αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον 

Ο πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἣ ἱματίου 
ἐν χρείᾳ Τε ὄντος καὶ φορουμένου, ἀποκριναμένου δέτινος 
ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι 20 
“παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ 
τό γε ὀλυγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ 
Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω. 
πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λόγων" 
ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια ἃς 
καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων. μὲν ὕστερος ἀπόλωλε πολλῶν 

Ὁ ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, καὶ οὐδέν 
τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν ἱματίου φαυ- 
λότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, οἶμαι, 
εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέγων αὐτὰ ,5. 

ἔτοτα ΟἸγιωρίοδοταε, ἀντιτίθεμαι ἴδ 6 ταβα, 8 ἔσται Βοαϊ, ἔστιν Ἰγιαρὶ 
Βοϊεκ, πιὰ ὅδ ἢ γ οὗ ἐδ9 88. ᾿ 170 εἰ τὶ λέγω Εΐεπα. 
1δ ϑάτήμοῆς αὶ τῇ (411, σῶ: στα. ἔγοξα 8 ϑοῃ). Ὁ ἘοκοῖαΣ. 



48 ᾿ς ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ 
μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον 
καὶ ὀλυγοχρονιώτερον" ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη ἑκάστην 
τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε 

ς καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη' εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ 
ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ὑνχὴ 
ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαίωοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν Ἐ; 
εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 
τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν 

20 ἀπόλλυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν 
φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοε τὸ σῶμα καὶ ταχὺ 
σαπὲν διοίχοιτο. ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον 
«ἰστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι 
που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι 88 

Ἰς τῷ λέγοντι ἢ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς αὐτῷ μὴ 
μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν 
τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθά- 

᾿ ψΨῶμεν ἐνίων ὅτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 

80 ἐσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γυγνομένην ψυχὴν ἂντ- 

ὄχειν' δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ 
“τονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτῶσαν 
γε ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" 
τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ Β 

45 σώματος, ἢ τῇ ψυχῇ φέρει ὅλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέ- 
ναι ἀδύνατον γὰρ εἶναε ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν εἰ 
δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρ- 

ροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖ- 
ες αι ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώ- 
4ο λεθρον' εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα 

φὰς Βοὰϊ, ΠῚ (δι411. ΗἩ γνυχὶν Βοχκ,. 
απὸ ακὸ ἄρο ( ΑΝ ταν οοἦν αν ας. 
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ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν 
τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν ἀπόληται. 

ΧΧΧΥ͂ΠΠ. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὖ- 
Ο τῶν ἀηδῶς διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλ» 

ήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπει- ς 
σμένους ἡμᾶς πάλεν ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπι- 
στίαν καταβαλεῖν οὗ μόνον τοῖς προειρημένοις λόγοις, 

β ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ 
οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ 
ἄπιστα ἧ. το 

ΕΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε 
ἔχω ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦ- 
τόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνε οὖν ἔτι 

Ὁ πιστεύσομεν λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὦν, ὃν ὁ 
Σωκράτης ἔλεγε λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. τς 
θαυμαστῶς γάρ μου ὃ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ 
νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, 
καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα 
προὐδέδοκτο' καὶ πάνυ δέομαι πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς 
ἄλλου τινὸς λόγου, ὃς με πείσει ὡς τοῦ ἀποθανόντος 20 
οὐ συναποθνήσκει ἡ ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ 
ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον; καὶ πότερον κἀκεῖνος, 

Ε; ὥσπερ ὑμᾶς φής, ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχθόμενος ἣ οὗ, 
, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν 
ἡ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. ὡς 

ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ ᾿Εχέκρατες, πολλάκις θαν- 

μάσας Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἣ τότε 
ο΄ :8θ παραγενόμενος. σὸ μὲν οὖν ἔχειν ὅ,τε λόγοι ἐκεῖνος 

ἴσως οὐδὲν ἄτοπον' ἀλλ᾽ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα 
αὐτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ 30 
ὠγαμένως τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα 

10 ὅ [δο τρια, (ΒίαιΠο, Ἐ6:.) «ἴῃ Ἠοίαδοτί αἰ, (Βεχκ) 
ΣΙΔΈ, ΨΗῖ, | 4 
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ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤσθετο ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, 
ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰά ἰάσατο καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ 
ἡττημένους ἀνεκαλέσατο καὶ προὕτρεψε πρὸς τὸ παρέ- 
“πεσθαί τε καὶ ξυσκοπεῖν τὸν λόγον. 

.3 ΕΧ. πώς δή; 

ΦΑΙΔ,. Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ. 
καθήμενος παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιζήλου τινός, ὁ δὲ Β 
ἐπὶ πολὺ ὑψηλοτέρου ἡ ἐγώ. καταψήσας οὖν μου τὴν 
κεφαλὴν καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένε τρίχας---- 

το εἰώθει γάρ, ὁπότε τύχοι, παίζειν μου εἰς τὰς τρίχα------ 
Αὔριον δή, ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας 
κόμας ἀποκερεῖ. ἼΈοικεν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Σώκρατες. Οὔκ, 
ἄν γε ἐμοὶ πείθῃ. ᾿Αλλὰ τί; ἦν δ᾽ ὀγω. Τήμερον, 
ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν 

:ς ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώ- 
σασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ εἴην καί με διαφεύγοι ὁ Ο 
λόγος,. ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ ᾿Αργεῖοι, μὴ 
“ρότερον κομήσειν, πρὶν ὧν νικήσω ἀναμαχόμενος τὸν 
Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

40 πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ᾿Ηρακλῆς οἷός τε εἶναι. ᾿Αλλὰ 

καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν ᾿Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτε φῶς 
ἐστίν. ἸΙΠαρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, 

ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως [τὸν Ἡρακλῆ]. ᾿ Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 
ΧΧΧΙΧ, ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμέν τε παθος ͵ 

15 μὴ πάθωμεν. Τὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεθα, 
ἦ δ᾽ ὅ ὃς, μεσόλογοι, ὥσπερ. οὗ μισάνθρωποι γιγνόμενοι }) 
ἧς οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὅ,τι ἄν τις μεῖζον τούτον κακὸν 

πάθοι ἡ λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

16 διαφεύγοι ΒοΑϊ. τα, γε. ΠΎ, διαφύγοι Βεκεκ, πῆξαι ἐδι6 οἶδον 
ΧΩΒα, 0 πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆν λέγεται ΒοκΙ, : Ὀπὶ λέγεται 

Ὀοίοτο οὐδ' ἐπ ἐδο9 Βοά], δμὰ ἔἶγοθ ΟἿΟΣ ΣΩ88., ὩΟΣ ἰδ ὁ 
16 Βοὰϊ. 48 τὸν ᾿Ηρακλῇ Ὀχαοϊοίθα Ὦγ Οοδεί, Νον. Τωθοί.. 

Ῥ. 041: Ὡδσο υχγδοίοσαᾳυδηι αυοὰ ἑῃδοοίθμιλ 6δὲ ὁτα ἰϑημα, Ογχαθοῦϊυπ. 
τρις σἱβοσα ἴοεπο εδηυίοκυχα τὸν Ἀρακλῇ, φασι γοίοτοα οοσείαι. , 

“.--- 
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τρόπου μισολογία τε καὶ μισανθρωπία. ἥ τε γὰρ 
μισανθρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι 
ἄνεν τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι παντάπασί γε ἀληθῆ 
εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα ὀλέγον 
ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπιστον καὶ 5 
αὖθις ἕτερον καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάθῃ τις, καὶ 
ὑπὸ τούτων μάλιστα οὗς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τέ 

ἘΣ καὶ ὁταιροτάτους, τελευτῶν δὴ θαμὰ προσκρούων μισεῖ 
τὰ πάντας καὶ ἡγεῖταε οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ 
παράπαν. ἣ οὐκ ἤσθησαι σὺ τοῦτο γιγνόμενον ; Πάνυ το 
γέ, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν, καὶ δῆλον 
ὅτε ἄνευ τέχνης τῆς “περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος 
χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις ; ; εἰ γάρ που μετὰ 
τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς 

90 μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς σφόδρα ὀλύγους εἶναε 1 5 
ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέγεις ; 
ἔφην ἐγώ. “Ὥσπερ, ἢ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν 
καὶ μογάλων᾽ οἴει τι σπανιώτερον εἶναι ἢ ῆ σφόδρα μόγαν 
ἣ σφόδρα σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνθρωπον ἢ ἣ κύνα ἣ ἄλλο. 
ὁτιοῦν ; ἢ αὖ ταχὺν ἣ βραδύν, ἣ αἰσχρὸν ἣ καλόν, ἣ το 
λευκὸν ἡ μέλανα ; ἣ οὐκ ἤσθησαι ὅτι πάντων τῶν 
τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, 
τὰ δὲ μεταξὺ ἄφθονα καὶ πολλά; ἸΙάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 

Β Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεθείη, πάνν 
ἄν ὀλύγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι; Ἑἰκός 25 

γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἑἰκὸς γάρ, ἔφη ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ 
ὅμοιοε οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ 

“προάγοντος ἀγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ ἧ, ἐπειδάν τις 
πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναςε ἄνευ τῆς περὶ τοὺς 

τοΡ τὸν ̓Ηρακλέα ἀἰχίσεοηὶϊ," 10. οὕτω ΒΟ, βὲα], σὺ Βοὰϊ. ΕὟ ῬΣ, 
ἴ- ὦ ΑἹ ἔφην ἐγό Βοᾶι ἀἶπι (Άοαι.) ἦν δ᾽ ἐγό Βεὰι. Βιαῖια 
20 ὃ αἰσχρὸν ἢ καλύν Βα, ὁ καλὸν αὶ αἰσχρῶν Βοῖί. 28 ἀνθρώ." 
ποι! εἰσίν Βοκῖι, εἰσίν οἵα, Βοὰϊ, διμὰ 188. (Ηοστα.) 
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λόγους τέχνης, κἄπειτα ὁλέίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ 
ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὦν, ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὦν, καὶ αὖθις 
ὅτερος καὶ ἕτερος καὶ μάλιστα δὴ οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογι- 
κοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἵονται Ο 

5 σοφώτατοι γεγονέναε τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι ὅτι 

οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον 
οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ 
ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω στρέφεταε καὶ χρόνον οὐδένα 
ἐν οὐδενὶ μένει. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ὀγώ, ἀληθὴ λέγεις. 

1ο Οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ πάθος, εἰ 
ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνατοῦ 

κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ παραγίγνεσθαι τοιούτοις ὮὉ 
τισὶ λόγοις τοῖς αὑτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν 
εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῶτο μηδὲ τὴν 

5 ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος 
ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ 
ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν τοὺς 
λόγου: ] διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπι» 
στήμης στερηθείη. Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 

ῶο᾽ ΧΙ. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβη- 
θῶμεν. καὶ μὴ παριῶμεν εἰς τὴν ψνχήν, ὡς τῶν λόγων Ἐὶ 
κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτι 

ἡμεῖς οὕπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἀνδριστέον καὶ προθυ- 
μητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ 

25 τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ 
ϑανάτου᾽ ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ 91. 
αὐτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ 
πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν 
περί τον ἀμφισβητῶσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν ἄν ὁ 
λόγος ἦ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο 

ὅ γεγονέναι καὶ Βοϊεῖς, ἀροὶτπει ἔΠ6 Βοὰϊ, 17 [τοὺς λόγον: 
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ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι 
᾿ ἂν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμοὶ 
γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνν φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆσθαι. Π 

Ἑ ΧΧΧΥῚ. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ 
᾿ς ὅδταῖρε, ἀληθῆ σοι φαίνεται" ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ 
᾿ς ἑκανῶς. Ταύτῃ ὅμοιγε, ἡ δ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας 

ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον 
λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώ- το 
ματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσ- 

80 μένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε 
καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετα καὶ γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ 
θνητοῦ ξνγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἡ κατάξῃ τις τὴν λύραν 
ἣ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις διεσχυρίζοιτο ις 
τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι εἶναι τὴν 
ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" οὐδεμία γὰρ 
μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ὅτι εἶναι διερρωγυιῶν 
τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὰ 
ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείου τε καὶ ἀθανάτου 20 

Β ὁμοφυῆ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπο» 
λομένην᾽ ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ἔτε που εἶναι αὐτὴν τὴν 
ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατα» 
σαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν,---καὶ γὰρ οὗν, ὦ 
Σώκρατες, οἶμαι, ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυ- ἐς 
μῆσθαι, ὅτε τοιοῦτόν τὶ μάλιστα ὑπολαμβάνομεν. τὴν ΄ 

ΒίΔΙΙΡ, οχαξία οἱ, 1 πγεαλόν [τῇ Βοκκ, δαὶ β ναὶ Βέα!Π0, ἡαεῖῖν 

ἀἰας δανμμστοσε δα το ας Ἀὲ ΔΎΟ ἐστεῦδαις τὰς τας 
ΟΩΣ δ νὰ Βαϊὶς τδι σῶς ΣΩΒ,: ΟἹ κοο Ὑμιοτ δ0 Ὁ, 
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καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ ἅρμο- 
νίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα Ο 
καλῶς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγ- 
χάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν 

ς χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἣ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων 
καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς 
ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, ὥσπερ 
καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἷ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ 

ὧν τοῖς τῶν δημιουργῶν ὄργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα 
το τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἕως 

ἄν ἣ κατακαυθῇ ἣ κατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον Ὁ 
τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν τὴν 
ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ 
πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

ιῖις ΧΧΧΥΙ]. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ 

πολλὰ εἰωθει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει 
ὁ Σιμμίας εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερυς ἐμοῦ, τί οὐκ 
ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τῦ . 

, λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναε πρὸ τῆς ἀποκρίσεως 
40 ἔτε πρότερον Ἀέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ 

τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί Εὶ 
ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας ἥ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν 
τι δοκῶσι προσάδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν 
τοῦ λόγου. ἄλλ᾽ ἄγε, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἣν τὸ 

τω Τυίω 25 σὲ αὖ θρᾶττον [ἀπιστίαν παρέχει]. Λέγω δή, ἢ δ᾽ ὃς 
ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος 
εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν 8, 
ἔγκλημα ὄχειν. ὅτι μὲν γὰρ ἦν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν 
εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ 

28 ἔπεσα δέ Βοᾶϊ. δεμὰ οἶος τωσα, δέ οἵω. ἔθ στωβϑ. Βοκῖς, βέ}:10.. 
44 τὸ σὲ Βοὰϊ. διὰ ΠοΔεὶν 41} τοσα, ὃ σὲ Βοϊεῖς, β':4}10, τὶ οὩ9 τη8. 
διὰ δοοετ. Π, Ὑο ποσὰδ ὠπιστίαν παρέχοι Δχο οομδί οτοὰ δρυτίουδ 
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χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκα- 
νῶς ἀποδεδεῖχθαι' ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι 
που ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον 
καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξυγχωρῶ τῇ 
Σιμμίου ἀντιλήψει' δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τούτοις πάνυ καὶ 
πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ὅτι ἀπιστεῖς, 

ἐπειδή γε δρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε 
Β ἀσθενέστερον ἕ ἔτι ὅν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ 

σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτε σώξεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; 
πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τε λέγω" εἰκόνος το 
γάρ τινος, ὡς ἔοικε, κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ 
ἀνθρώπου ὑφάντον πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι 
τοῦτον τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ 
ἔστι που ἴσως, τεκμήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον ὃ τς 
ἡμπείχετο αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτι ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ 
ἀπόλωλε, καὶ εἴ τις ἀπιστοῖ αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον 

Ο᾽ πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἣ ἱματίου 
ἐν χρείᾳ ἴε ὄντος καὶ φορουμένου, ἀποκριναμένου δέτινος 
ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἵοιτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι 2ο 
παντὸς ἄρα μᾶλλον ὃ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ 
τό γε ὀλυγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ 
Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω. 
πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λόγων" 
ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια ἃς 
καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων. μὲν ὕστερος ἀπόλωλε πολλῶν 

Ὁ ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, καὶ οὐδέν 
τι μᾶλλον τούτου ὄνεκα ἄνθρωπός ἐστιν ἱματίου φαυ- 
λότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, οἶμαι, 
εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέγων αὐτὰ 10. 

ἔχοτα ΟἸγιρὶ Ῥίοάοτυδ,  ἀντιτίθεμαι 4λιο χαβα, 8 ἔσται Βοὰϊ, ἔστιν 
Βοκκ. τὴ 1.9 ἐγ οἱ 189 ᾿ λ0 εἱ τὶ ὑπωϑες 
1δ μας ΒΑ ἘΝΣ δ, δες ΟΝ. ἐυδυδ, οὐδ αν,μ. 
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ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ 
μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον 
καὶ ὀλυγοχρονιώτερον᾽ ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη ἑκάστην 
τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε 

5 καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη" εἰ γὰρ ῥέοε τὸ σῶμα καὶ 
ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ 
ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀνωγκαῖον μέντ᾽ ἂν Ἐὶ 
εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 
τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν 

10 ἀπύλλυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν 
φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ 
σαπὲν διοίχοιτος ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον 
πιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι 
που ἡμῶν ἡ ψνχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι 88 

5 τῷ λέγοντι ἣ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς αὐτῷ μὴ 
μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν 
τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθά- 

᾿ς φμεν ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 

8ο ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην ψυχὴν ἀντ- 
᾿ς ὄχειν' δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτε συγχωροῖ, μὴ οὐ 

πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτῶσαν 
γε ἔν τινε τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" 
τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ Ὦ 

25 σώματος, ἢ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέ. 
ναι" ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν" εἰ 
δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρ- 
ροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖ- 

οὐ αι ὅτι ὅστε ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώ- 
4ο λεθρον’ εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα 

ΠῚ (Βι 411}. . ΠΥ ΤΎΤ ΟῚ ἘΣ τ 
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ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν 
τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν ἀπόληται. 

ΧΧΧΥ͂ΙΠ1. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὖ- 
Ο τῶν ἀηδῶς διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλ- 

ήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν. λόγον σφόδρα πεπει-ς 
σμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπι- 

στίαν καταβαλεῖν οὗ μόνον τοῖς προειρημένοις λόγοις, 
ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ 
οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ 
ἄπιστα ΠᾺ 1το 

ἘΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε 
ἔχω ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦ- 

᾿ς φόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνε οὖν ἔτι 
Ὁ πιστεύσομεν λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὦν, ὃν ὁ 

Σωκράτης ἔλεγε λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. τς 
θαυμαστῶς γάρ μου ὁ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ 
νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, 
καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα 
προὐδέδοκτο' καὶ πάνυ δέομαι πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς 
ἄλλου τινὸς λόγου, ὅς με πείσει ὡς τοῦ ἀποθανόντος 20 
οὐ συναποθνήσκει ἡ ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ 
ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον; καὶ πότερον κἀκεῖνος, 

Ἑ; ὥσπερ ὑμᾶς φής, ἔνδηλός τε ἐγένετο ἀχθόμενος ἣ οὔ, 
, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν 
ἣ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. 5 ς 

ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ ᾿Εχέκρατες, πολλάκις θαυ- 

μάσας Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἡγάσθην ἣ τότε 
.89 παραγενόμενος. σὸ μὲν οὖν ἔχειν ὅ,τι λέγοι ἐκεῖνος 

ἴσως οὐδὲν ἄτοπον' ἀλλ᾽ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα 
αὑτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ 10 
ὠγαμένως τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα 

10  [μο τοδε, (Βέδιο, Ἠα) εἵν Ἠοίαδοτί αἰ. (ΒοχΧ) 
ΣΙΔΈ, ΨῈ, 4 
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ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤσθετο ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, 
ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάσ' ατὸ καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ 
ἡττημένους ἀνεκαλέσατο τὸ καὶ προὔτρεψε πρὸς τὸ παρέ- 
πεσθαί τε καὶ ξυσκοπεῖν τὸν λόγον, 

8 ΕΧ. Πώς δή; 

ΦΑΙΔ. Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ. 
καθήμενος παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιζήλου τινός, ὃ δὲ Β 
ἐπὶ πολὺ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγώ καταψήσας οὖν μου τὴν 
κεφαλὴν καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχα----- 

το εἰώθει γάρ, ὁπότε τύχοι, παίζειν μου εἰς τὰς τρίχα------ 
Αὔριον δή, ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας 
κόμας ἀποκερεῖ. "ἕοικεν, ἦν δ᾽ ὀγώ, ὦ Σώκρατες. Οὔκ, 
ἄν γε ἐμοὶ πείθῃ. ᾿Αλλὰ τί; ἦν δ' γώ. Τήμερον, 
ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν 

τις ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώ- 
σασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ εἴην καί με διαφεύγοι ὁ ( 
λόγος, ὄνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ ᾿Αργεῖοι, μὴ 
“πρότερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμαχόμενος ν 
Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

40 πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ "Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. ᾿Αλλὰ 
καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν ᾿Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς 
ἐστίν. Παρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, 
ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως [τὸν Ἡρακλῆ]. ᾿ Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 

ΧΧΧΙΧ, ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμέν τι πάθος͵ 
2ξ μὴ πάθωμεν. Τὸ ποῖον ; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεθα, 
ἦ δ᾽ ὅς, μεσόλογοι, ὥσπερ οὗ μισάνθρωποι γιγνόμενοι; }) 
ὡς οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὅ,τι ἄν τις μεῖζον τούτον κακὸν 
πάθοι ἢ λόγους μισήσας. δύνα δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

18 διαφεύγοι Βοάϊ. ὕγοι Βαεκ, πἰξδ ἔμ. οἶδος δῆ δὲ τα γτ ἐρατλδ, τῖτα ἐσετ μι αδ 
ἐπ ὅδο Βοὰϊ. “ μῆς Πρακλῇ Ὀχαοκοίθα Ὦγ Οοδοῖ, ον. ;ωθοί.' 
Ῥ.᾿ 041: "πδσο υγδοίοσαυδηι ᾳυοά ἐν ἑδοσίαμλ οβὲ ὁτα δ 6πια, Ογχαθοῦϊυπ. 
πεξας υἱέέοδα ἴσετμδ βοηυίοευσα τὸν ̓Ηρακλῇ, αατπὶ τοίατοδ οοπβίϑα- ᾿ 

| 
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τρόπου μισολογία τα καὶ μισανθρωπία. ἥ τε γὰρ 
μισανθρωπία ἐνδύεταε ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι 
ἄνεν τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι παντάπασί γε ἀληθῆ 
εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα ὀλύγον 
ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπιστον καὶ 5 
αὖθις ὅτερον' καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάθῃ τις, καὶ 
ὑπὸ τούτων μάλιστα οὗς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τά 

ἘΣ καὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὴ θαμὰ προσκρούων μισεῖ 
τε πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ 
παράπαν. ἢ οὐκ ἤσθησαι σὺ τοῦτο γυγνόμενον ;: Ιάνν 
γε, ἦν δ᾽' ἐγώ. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν, καὶ δῆλον 
ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος 
χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις ; εἰ γάρ που μετὰ 
τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς 

90 μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς σφόδρα ὀλύγους εἶναι 
ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέγεις ; 
ἔφην ἐγώ, “Ὥσπερ, ἡ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν 
καὶ μεγάλων᾽ οἴει τι σπανιώτερον εἶναι ἣ ἢ σφόδρα μόγαν 
ω σφόδρα σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνθρωπον ἢ ἢ κύνα ἢ ἄλλο: 
ὁτιοῦν ; ἣ αὖ ταχὺν ἣ βραδύν, ἣ αἰσχρὸν ἣ καλόν, ἣ 
λευκὸν ἣ μέλανα; ἣ οὐκ ἤσθησαι ὕτι πάντων τῶν 
τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, 
τὰ δὲ μεταξὺ ἄφθονα καὶ πολλά; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 

Β Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν “ροτεθείη, πάνυ 
ἄν ὀλύγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι; Εἰἶκός 25 

γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἑϊκὸς γάρ, ἔφη" ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ 
ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις, Σ σοῦ νὺν δὴ 
προόγοντος ὀγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ ἧ, ἐπειδάν τις 
“πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνεν τῆς περὶ τοὺς 

το; τὸν ρακλέα ἀἰχίσεοιι.᾽ 10. οὕτω ΒΟ, ΒεΣΡ, σὺ σὺ Βοῦϊ ΣῪ 
"- 17 ἐφνν ἐγὰ Βυδι ἘΠῚ (απ) ὧν δ᾽ ἐγώ Βακὶκ. 8 ᾿ 
20 καὶ αἰσχρὰν ἢ καλόν Βυαἱ, ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν Βοκῖ, 28 ἀνθρώ." 
ποις εἰσίν βοκῖ,, θί411», εἰσίν οἴ;, Βοὰϊ, δεμὶ οἴδιοσ σϑδδ. (Ποστο.) 

4.-- 



539 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

λόγους τέχνης, κἄπειτα ὁλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ 
ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὥν, ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὦν, καὶ αὖθις 
ὅτερος καὶ ἕτεροτ' καὶ μάλιστα δὴ οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογι- 
κοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἵονται Ο 

5 σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι ὅτι 
οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον 
οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ 
ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω στρέφεται καὶ χρόνον οὐδένα 
ἐν οὐδενὶ μένει, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, ἀληθῆ λέγεις. 

10 Οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ πάθος, εἰ 

ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνατοῦ 
κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ παραγίγνεσθαι τοιούτοις Ὁ 
τισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν 
εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῶτο μηδὲ τὴν 

Σ5 ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος 
ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ 
ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν [τοὺς 
λόγους] διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπι» 
στήμης στερηθείη. Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 

20 ΧΙ, Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβη- 
θῶμεν. καὶ μὴ ππαριῶμεν εἰς τὴν ψυχήν, ὡς τῶν λόγων Ἐ; 
κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτι 
ἡμεῖς οὕπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἀνδριστέον καὶ προθυ- 
μητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ 

28 τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ 
ϑανάτον᾽ ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ 91. 
αὑτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ 
πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν 
“περί τον ἀμφισβητῶσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν ἂν ὁ 
λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο 

δ γεγονέναι καὶ Βοῖκῖκ, ἀροϊπαι [:6 Βοὰϊ, 17 [τοὺς λόγον: 
, Βοὰϊ. Π, 29 ἐμασβηρυσω 
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ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι, τοῦτο προθυμοῦνται. καὶ 
ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον μόνον ἐκείνων 
διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπι : τοῖς παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει 
ἀληθῆ εἶναι προθυμηθήσομαι, εἰ μὴ εἴη πάρεργον, 

Β ἀλλ᾽ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅ,τε μάλιστα δόξει οὕτως ἔχειν. ς 
λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, θέασαι ὡς “τλεονεκτικῶς᾽ 
εἰ μὲν τυγχάνεε ἀληθῇ ὄντα ἃ ὀγὼ λέγω, καλῶς δὴ 
ἔχει τὸ πεισθῆναε' εἰ δὲ μηδέν ἐστι τελευτήσαντι, 
ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ 
θανάτον ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρό- το 
μενος. ἡ δὲ ἄγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, κακὸν 
γὰρ ἄν ἦν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἀπολεῖται. παρε- 
σκενασμένος δή, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, οὑτωσὶ 
ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον ὑμεῖς μέντοι, ὧν ἐμοὶ πείθησθε, 

Ο σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας τς 
πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, 
ξυνομολογήσατε, εἰ δὲ μή, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, 
εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προθυμίας ἅμα ἑαυτόν 
τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὥσπερ μέλιττα τὸ κέντρον 
ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. .2ο 

ΧΙ. ᾿Αλλ᾽ ἐτέον, ἔφη. πρῶτόν με ὑπομνήσατε 
ἃ ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν 
γάρ, ὡς ἐγῷμαι, ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖταε μὴ ἡ ψνχὴ 
ὅμως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σώματος 

Ὁ προαπολλύηται ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα Κέβης δέ μοι ἃς 
ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ ξνγχωρεῖν, πολυχρονιωτερόν γε 
εἶναι ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ 
πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις κατατρίψασα ἡ 

4 προθυμήσομαι Βοϊκῖς. ἀραίΐμεί [82Ὧ0 Βοΐϊ, διὰ οἵδιος μοοὰὲ 
ΤΩ88, Β καὶ θέασαι Βο)εῖς, καί οτι. Βοΐάϊ,. Ῥχ. ΙΔ. διὰ ΣΏΔΩΥ οἱδοῦ 
1288. 7 ὦ ἐγὼ λέγω Βοὰᾶϊ. «ἢ ἐγὼ οτα, Βοϊζῖς. Β.4110. πὶ1}} ζωοδὲ 1,88. 
138 παρεσκενασμένος μὲν Βοϊεῖ. μὲν ὁγλ. Βοΐάϊ. ;. Ἐπ: δοιὰ ἴουΣ 
ΟἿΟΣ σϑδδ. 18 ἑαυτόν 41} 1:8. : ἐμαντόν Βοὶεῖι, 2] με 
Βοὰ!. μέν με ἴοῦΣ τ,88. ἰοἱϊοποὰ ὮγῪ Βοκκ, 
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ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλιποῦσα νῦν αὐτὴ 
ἀπολλύηται, καὶ ἡ αὐτὸ τοῦτο θάνατος, ψυχῆς ὅλεθρος, 
ὁπεὶ σῶμά Υ̓ ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται. 
ἄλλ᾽ ἣ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἃ δεῖ 

ς ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; ἘξΞυνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι Ἐ; 
᾿ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, πάντας τοὺς ἔμπροσθεν 
λόγους οὐκ ἀποδέχεσθε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὔ; Τοὺς 
μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὔ.ἁ Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἐκείνου 
τοῦ λόγον λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάθησιν ἃ ἀνάμνησιν 

10 εἶναι, καὶ τούτου οὕτως ἔχοντος ἀναγκαίως ἔχειν 
ἄλλοθί που πρότερον ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν 93 
τῷ σώματι ἐνδεθῆναι; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη ὁ ζέβης, καὶ 
τότε “θαυμαστῶς ὡς ἐπείσθην ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν 
ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ: Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, 

τς καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ πάνν ἂν θαυμαζοιμε, εἴ μοι 
περί γε τούτου ἄλλο ποτὲ δόξειεν. καὶ ὁ Σωκράτης, 
᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη σοι, ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα δόξαι, 
ἐάνπερ μείνῃ ἦδε ἡ οἴησις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι 
ξύνθετον πρᾶγμα, ψνχὴν δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν 

40 κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων ξυγκεῖσθαι. οὐ γάρ “που 
ἀποδέξει γε σαυτοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον ἦν ἁρμονία Β 
ξυγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντε- 
θῆναι ἣ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, Αἱ 
σθάνει οὗν, ἦ δ᾽ ὅς, ὅτε ταῦτά σοι ξυμβαίνει λέγειν, 

ἃς ὅταν φῆς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου 
εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφικέσθα:, εἶναι δ᾽ αὐτὴν ξυγκει» 
μένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ 
σοι τοιοῦτόν ἐστιν ᾧ ἀπεικάζεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ 
ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι 

8. ἔμπροσθε Βοκῖο, 1808 ἄλλο Βοὰϊ, ἄλλα Βοκχῖ, πίε ἔπο 
666, Αἴϊος νοτὲ Βοκῖς, δινὰ Βέδ}10, δὰ αἷδο ὄγι, ὑαὶ ἐδιὶδ ἐδ οἵω, 
ὧπ ὕϊο Βοᾶϊ, διὰ οἱδοῖ ροοὰ χαδ6. 
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Ο ὄντες γύγνονται, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ 
ἁρμονία καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σοι ὁ 
λόγος ἐκείνῳ πῶς  ξυνάσεται; ; Οὐδαμώς, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
Καὶ μήν, ἡ δ᾽ ὅς, πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλφ λόγῳ 
ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφης 
ὁ Σιμμίας. Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ οὐ ξυνῳδός, ἀλλ᾽ 
ὅρα’ πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν 
εἶναι ἣ ψυχὴν ἁρμονίαν ; Πολὺ μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον, 
ὦ Σώκρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀπο- 

1) δείξεως μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας, ὅθεν καὶ το 
τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις' ὀγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν ἢ 
εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα ' 
οὖσιν ἀλαζόσι, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, εὖ - 
μάλα ἐξαπατῶσι, καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἰ 
ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαθήσεως ᾿ς 
λόγος δι' ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι εἴρηται, ἐρ- 
ρήθη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψνχὴ καὶ πρὶν εἰς 
σῶμα ἀφικέσθαι, ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία ἔχουσα 
τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ὄστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, ὡς 

Ἑ ἐμαυτὸν πείθω, ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι. 20 
ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ 
μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι λέγοντος ὡς ψυχή ἐστιν 
ἁρμονία. 

ΧΙ, Τί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι 
ἁρμονίᾳ ἢ ή ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλλως πὼς ἃς 
ἔχειν ἣ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ ἐξ ὧν ἂν ξυγκέηται; Οὐδα- 

93 μῶς. Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ὀγὦμαι, οὐδέ τε πάσχειν 
ἄλλο παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ; Ἐξννέφη. 
Οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γε προσήκει ἁρμονίαν τούτων ἐξ 
ὧν. ἂν ξυντεθῇ, ἀλλ᾽ ὅπεσθαι. Ἐξυνεδόκει. Πολλοῦ 320 

24 Ἧΐ δαὶ Βοκκ, : δέ Βοάϊ, ἘΠῚ} ὩΘΑΣΙῪ 11 σοεα. 80 πραία 
Ῥ. ὅθ, 8, 
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ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονία κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι 
ἥ τι ἄλλο ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτὴς μέρεσιν. ἸΙολλοῦ᾽ 
μέντοι, ἔφη. Τί δέ; οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι 
ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ὧν ἁρμοσθῇ; Οὐ μανθάνω, ἔφη. 

ς Ἢ οὐχί, ἦ δ᾽ ὅς, ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθῇ καὶ ἐπὶ Β 
“πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο γύγνεσθαι, μᾶλλόν τε 
ὧν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ' ἧττόν τε καὶ ἐπ᾽ 
ἔλαττον, ἧττόν τε καὶ ἐλάττων; Πάνυ γε. Ἦ οὖν 
ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ σμικρότα- 

το τὸν [μᾶλλον] ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς ἐπὶ πλέον 
καὶ μᾶλλον ἣ ἐπ᾽ ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, 

ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. Φέρε δή, ἔφη, πρὸς 

Διός" λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε ὄχειν καὶ ἀρετὴν 
καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ δὲ ἄνοιάν τε καὶ μοχθηρίαν καὶ 

τς εἶναι κακή; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέγεται; ᾿Αληθῶς μέν-Ο 
τοι. Τῶν οὖν θεμένων ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τί τις 

, φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν τε ἀρετὴν 
καὶ τὴν κακίαν ; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινα ἄλλην καὶ 

ἀναρμοστίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἀγαθήν, καὶ 
80 ἔχειν ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν δὰ 

ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῇ 
ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὁ Σιμμίας, εἰπεῖν δῆλον 
δὲ ὅτε τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. 

᾿Αλλὰ προωμολόγηται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ὮὉ 
85 ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ 

ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδὲ ἧττον 
μηδ᾽ ἐπ᾿ ἕλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας 
εἶναι’ ἢ γάρ; Πάνυ γε. Τὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον 

δ ἂν Βοὰϊ. ἐάν Βοκῖκ. πιὰ ἐμοὸ οὐδὸν τοδδβ. ᾿ 
λον ̓ κεοκοίοί ὮὉγ Ἠσιδάο, Ηοἱηά., Βοκα, αὐ ΒέαιΠο. γνν γραὸς 
Ἡσαδᾶο, ΟΣ. Σὴ86, 16β τιθεμένων Βοκκ, 8.411. ὙΠῈ8 τοαὶ 

ἀν ΒοὰΣ, Ῥε. το, σι. . 18 δ 4ὐ των βομς, τὸς 
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μηδὲ ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον 
ἡρμόσθαι" ἔστιν οὕτως; "ἔστιν. Ἧ δὲ μήτε μᾶλλον 
μήθ᾽ ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν ὅ,τε πλέον ἣ ἔλαττον 
ὡρμονίας μετέχει, ἢ τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν 

Ἑ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ αὶ 
τοῦτο ψυχή ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμο- 
σται; Οὕτως. Τοῦτο δέ γε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον 
ἀναρμοστίας οὐδὲ ἁρμονίὰάς μετέχοι ἄν; Οὐ γὰρ οὗν. 
Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ἄρ᾽ ἄν τε πλέον κακίας ἡ 
ἀρετῆς μετέχοε ἑτέρα ἑτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρ- τὸ 
μοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἁρμονία εἴη; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλ- 

94 λον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κακίας 
οὐδεμία ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ἁρμονία ἐστίν ἁρμονία 
γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ τοῦτο οὖσα, ἁρμονία, ἀναρ- 
μοστίας οὕποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέντοι. Οὐδέ γεις 
δήπου ψνχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίας. Πῶς γὰρ 
ἔκ γε τῶν προειρημένων; Ἔκ τούτον ἄρα τοῦ λόγου 
ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζώων ὁμοίως ἀγαθαὶ ἔσον- 
ται, εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, ψνχαί, 
εἶναι. "ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἦ καὶ καλῶς 20 

Β δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσθαι, καὶ πόσχειν ἄν ταῦτα 
ὁ λόγος, εἰ ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, τὸ ψνχὴν ἁρμονίαν 
εἶναι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
ΧΙ. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς: τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων 

ἔσθ' ὅ,τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἣ ψυχήν, ἄλλως τε καὶ ἃς 
φρόνιμον ; Οὐκ ὄγωγε. ᾿ἸΙότερον ξνγχωροῦσαν τοῖς 
κατὰ τὸ σῶμα πάθεσιν ἣ καὶ ἐναντιουμένην; λέγω δὲ 
τὸ τοιόνδε, οἷον καύματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ τοὐ- 
ναντίον ἕλκειν, τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούσης ἐπὶ 

Ο τὸ μὴ ἐσθίειν, καὶ ἄλλα μυρία που ὁρῶμεν ἐναντιου- 10 

1 μήτε... μήτε ΒιΑ110. μηδὲ... μηδὲ Βοϊκι, ἩῸΝ ἐδ9 ταδα, θ οὐδὲν 
δὴ μ. Βοκῖ. ο͵ὁ͵ὁ 2420 εἶναι; Βοκί. 4 τί δαί Βοϊκῖὶκ. δραΐϊποὶ ἐδ 
Βοΐϊ, διὰ πιοοὲ τα, 80. πὸν μυρία ΒΟΚΙΚ. ὙΠῸ ΟὨΪῪ 0.6 τηδ: ᾿ 



ὅδ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
μένην τὴν ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα' ἣ οὔ; Ἰϊάνυ 
μὲν οὖν. Οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς πρόσθεν 
μήποτ᾽ ἂν αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν 
οἷς ὀπιτείνοιτο καὶ χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο 

5 ὁτιοῦν πάθος πάσχοι ἐκεῖνα ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ᾽ 
ὅπεσθαι ἐκείνοις καὶ οὕποτ᾽ ἄν ἡγεμονεύειν; Ὡμολο- 

᾿ ηήσαμεν, ἔφη πῶς γὰρ οὔ; Τί οὖν; νῦν οὐ πᾶν τοὐ- 
ναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργαζομένη, ἡγεμονεύουσά τε 
ἐκείνων πάντων ἐξ ὧν φησί τις αὐτὴν εἶναι, καὶ Ὁ 

ὅ  ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ 
δεσπόζουσα πάντας. τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον 
κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τε κατὰ τὴν γυμ» 
ναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ, δὲ πτραότερον, καὶ τὰ 
μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ 

ξς ὀργαῖς καὶ φόβοις, ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι 
διαλεγομένη; οἷόν πον καὶ “Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ 
«εποίηκεν, οὗ λέγει τὸν ᾿Οδυσσέα 
. στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ" 

τέτλαθε δή, κραδίη καὶ κύντερον ἄλλο “ποτ᾽ ἔτλης. Ἐ 
80 δρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἁρμονίας 

αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 
᾿ς «αθῶν, ἀλλ᾽ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, 

καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ θειοτέρου τινὸς πράγματος ἢ 
καθ᾽ ἁρμονίαν; Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, ὄμουγε δοκεῖ. 

45 Οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει ψυχὴν 
ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, 
᾿Ὃ μμήρῳ θείῳ ποιητῇ ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν 9ὅ 

. αὐτοῖς. Ἔχει οὕτως, ἔφη. 
. ΣΙΩ͂Υ͂. δεν δή, ἢ δ' ὃς ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν 
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᾿Αρμονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵἴλεά πως, ὡς ἔοικε, 
μετρίως γέγονε' τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ὄφη, ὦ Κέβης, 
“ὥς ἱλασόμεθα καὶ τίνι λόγῳ; Σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὃ “Ν 
Κέβης, ἐξευρήσειν" τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν 

ἁρμονίαν θαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ δόξαν. Σιμ-ς 
μίου γὰρ λέγοντος, ὅτε ἡπόρει, πάνν ἐθαύμαζον, εἴ τι 

Β ἔξει τις χρήσασθαι τῷ λόγῳ αὐτοῦ" πάνυ οὖν μοι 
ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασθαι 

, τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμάσαιμι καὶ τὸν 
τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. Ὦ ᾿γαθέ, ἔφη ὁ Σωκρά- το 

τῆς, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ “5: ““-“ 
τὸν λόγον τὲν μέλλοντα ῥηθήσεσθαι. ἀλλὰ δὴ τατα ““᾽" 
μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ "Ομηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες 
“πειρώμεθα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον 
ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἀνώ- τς 

Ολεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ 
μέλλων ἀποθανεῖσθαι, θαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀπο- 
θανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως ἣ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ 
βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἡλίθιον θάρρος 
θαρρήσει. τὸ δὲ ἀποφαζνειν ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν 20 
ἡ ψυχὴ καὶ θεοειδὲς καὶ ἦν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς 
ἀνθρώπους γενέσθαι, οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα 
μηνύειν ἀθανασίαν μὲν μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐστι 
ψυχὴ καὶ ἦν που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον 

Ὁ καὶ ἤδει τε καὶ ἔπραττε πόλλ; ἄἅττα᾽ ἀλλὰ γὰρ οὐδέν ἃς 
τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἷς ἀνθρώ- 

τον σῶμα ἐλθεῖν ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου, ὥσπερ νόσος" 
καὶ ταλαυπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη καὶ 

Ῥσοζοχτοὰ ὉΥ β 4110. δοὰ Ἠογα.Ό. 11] ἡμῶν Βοΐάϊ. δῃὰὰ τηοδὲ χα, 
ἡμῖν ΒΟΚ, 14 αὖ οήσεσθαι ἐδ ΤῺ οοῃὶ. ἔσεσθαι ὩΘΑΣΪΥ 41] τη88. 
(Βοάϊ, ἱποϊυὰοᾶ), ον ἔλθ Βοᾶϊ. διὰ ἔτο οὐδιοσ σ2δβ. δδγθ λέγε- 
σθαι ἷπ ἔδιο χοδυρὶῃ. ὅμο Ἰοΐίοσα ῥηθ Βδυΐηᾳ ἀἱδαρροκσοὰ, ἐδ6 χϑδὰ- 
ἴῃᾳ οὗ 19 τδδ. δῖοβθ. λόγεσθαι. Βοϊκῖκ. 8.411. Βοστα, ΒαῪὶ ἴδιαι 
λέγεσθαι Ἠ88 ΟἿ ἃ εἷοδα. 
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τελευτῶσά γε ἐν τῷ β καλουμένῳ θανάτῳ ἀπολλύοιτο. 
διαφέρειν δὲ δὴ φὴς ν οὐδὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται 
εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι 
προσήκειν γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ 

ς εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδόναι ὡς ἀθανατόν ἐστι. 
τοιαῦτ᾽ ἅττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ Κέβης, ἃ λέγεις" καὶ Ἐὶ 

τ  ὐκῴς. δξεπέτηδες πολλάκις ἀναλαμβϑάνω, ἵνα μή τε διαφύγῃ 

ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει προσθῇς ἢ ἀφέλῃς. καὶ ὁ Κέβης, 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ὄγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἔφη, οὔτ᾽ ἀφελεῖν 

0 οὔτε προσθεῖναι δέομαι ἔστι δὲ ταῦτα ἃ λέγω. 
ΧΙ. Ὃὺ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν 

καὶ πρὸς ἑαυτόν τε σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρῶγμα, 
ἔφη, ὦ Κέβης, ζητεῖς" ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως 
καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν διαπρωγματεύσασθαι. ἐγὼ οὖν 96 

Ἐς σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γ᾽ ἐμὰ πάθη; 
ἔπειτα ὄν τί σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὲς 
τὴν πειθὼ περὶ ὧν λέγεις χρήσει. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη 
ὁ Κέβης, βούλομαί γε. Αλκονε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. " 
ἀγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, νέος ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπε- 

80 θύμησα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύ- 
- σεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέ- 

ναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται ἕκαστον καὶ 
διὰ τί ἀπόλλντα:ι καὶ διὰ τί ἔστι καὶ πολλάκις ἐμαυ- 
τὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρῶτον τὰ τοιάδε, Β 

25 ἀρ᾽ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ 
λάβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶα ξυντρέφεται" 
καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἡ ὁ ἀὴρ ἣ τὸ ̓ 
«ῦρ, ἢ ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς 
αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾷν καὶ ὀσφραί- 

40 νεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ 

Βοῖκ, [1 ΜῈ Ν ο «ραϊποὶ Βοὰϊ, 4 φροσήκαι Βοκῖ, πὶ 
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μνήμης καὶ δόξης. λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ ταῦτα 
γίγνεσθαι ἐπιστήμην καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς 

Ο᾽ σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν τε καὶ τὴν γῆν πάθη, 
τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν 
ἀφνὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον δέ σοι ἐρῶς 
ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, 
ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύ- 
τῆς τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτυφλώθην, ὥστε 
ἀπέμαθον καὶ ταῦτα ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ 
ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. το 
τοῦτο γὰρ μην πρὸ τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ 

Ὦ τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν' ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων 
ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς 
ὑστῶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις 
τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται, τότε δὴ τὸν τς 
ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον τολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω ἀι.’κ 
γέγνεσθαι τὸν σμικρὸν ἄνθρωπον μέγαν' οὕτω τότε 
ᾧμην' οὐ δοκῶ σοι μετρίως; ἜἜμουγε, ἔφη ὁ Κέβης. 
Σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι. ὕμην γὰρ ἱκανῶς μοι δοκεῖν, 
ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνθρωπος παραστὰς μέγας σμικρῷ 20 
μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἴ ἧππος ἵππου" καὶ 

ἙΕ ἔτι γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει τῶν 
ὀκτὼ πλείονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσεῖναι, καὶ 
τὸ δίτηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἶναε διὰ τὸ ἡμίσει 
αὐτοῦ ὑπερέχειν. Νῦν δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, τί σοι ἃς 
δοκεῖ περὶ αὐτῶν; ἸΠόρρω που, ἔφη, νὴ Δί᾽ ἐμὲ εἶναι 
τοῦ οἴεσθαι περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὅς γε 
οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἑνί τις 
προσθῇ ἔν, ἣ τὸ ὃν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν, ἣ τὸ προσ- 

1 κατὰ ταὐτὰ Βοκῖ, 9 ἔγωγε ἱκανῶς: Βοκκ. Βοὰϊ, οζὰ. ῬΣ. 
ΤΠ δὐῤχ ων νἡγάγογν ΤΟΝ ΟΝ 20 σμικρῷ: 806 ἢ.) ΟΧΘρ(. ΟΟΏΏΣΩ,. 
428 προσθεῖναι ΒΏ ΣΩΒΒ. προσεῖ Βιδ Ὁ, τὰ 
ἘΒοάϊ, ΘΟΣΤ. Δινὰ ΣΩΔΏΥ Σαδδ. 
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τεθὲν καὶ ᾧ προσετέθη διὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρου 97 
τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο" θαυμάζω γὰρ εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον 
αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἂν ἄρ᾽ ἑκάτερον ἦν καὶ οὐκ 
ἥστην τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη 

5 ἄρα αἱτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ 
πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ γε [ὡς], ἐάν τις 

διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι ὡς αὕτη αὖ αἰτία, 
γέγονεν, ἡ σχίσις, τοῦ δίο γογονέναι' ἐναντία γὴρ 

᾿ς ἥδγνεται ἣ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι τότε μὲν γὰρ Β 
20 ὅτε ξυνήγετο πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον 

ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτε ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον αφ᾽ 
ἑτέρου. οὐδέ γε δι᾿ ὅ,τι ὃν γίγνεται ὡς ἐπίσταμαε ἔτι 
“πείθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ, δι᾽ ὅ,τι γύγνες-. 
ται ἣ ἀπόλλυται ἣ ἤ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς 

15 μεθόδου, ἀλλά τιν᾽ ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, 

τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 
ΧΙΥ͂Ι. ᾿Αλλ᾽ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, 

ὡς ἔφη, ᾿Αναξαγόρου ἀναγυγνώσκοντος, καὶ λέγοντος Οὐ -- 

ὡς ἄρα νοῦς ἐστὶν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, 
2ο ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ 

εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησά- 
μην, εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα 
πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ ἂν 
βέλτιστα ἔχη εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν 

85 περὶ ἑκάστου, ὅ ὅπῃ γίγνεται ἡ ἀπόλλυται ἡ ) ἔστι, τοῦτο 
δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστὶν 
ἣ εἶναι ἣ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν' ἐκ δὰ δὴ τοῦ 1 
λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ 
καὶ "περὶ αὐτοῦ ἐκείνον καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ 

ΠΟ δα αὐτοῖν αἰτία Βαλε, ἀραίηδέ ἔμ9 Βοά], δόο ΒΟΑΪ, δοιὰ ταοδὲ τη88. 
δυοῖν Βοκκ, Βα. 8. [δ] Βοκκ, 1]3 ἄλλα δια. ἄλλο Βοκὶ, 
«ἰουὶ ποίο. ΔΆ κοσμεῖν Ὀταοϊοὶϑἃ ὮΥ ἩθΥΙΩ. : ΘΧΘ(, ΘΟΣΏΣΙ. 
40 αὐτοῦ ἐκεῖνον Βοὰϊ, οὐνὰ οὐδιος 188. αὐτοῦ Βοϊεῖς, βί411 0. ἐ δο. 



᾿ς ΦΑΙΔΩΝ. 68 

ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν 
αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ 
εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος 
ἄσμενος εὑρηκέναι μην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ 
τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Αναξαγόραν, καί 9 
κώ φράσειν πρῶτον μὲν πότερον ἡ γῇ πλατεῖά ἐστιν 

Εὴ ἣ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι 
τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ 
ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦ ἦν τοιαύτην εἶναι καὶ εἰ ἐν μέσῳ 
φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι ὡς ἄμεινον ἦν τὸ 

᾿ αὐτὴν ἂν μέσῳ εἶναι" καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, 
παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτε ποθεσόμενος αἰτίας ἄχλο 

98 εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίον οὕτω "ταρεσκευάσμην, 
ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων 
ἄστρων, τάχους τε πέρε πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν 19 
καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, πῇ ποτὲ ταῦτ᾽ ἄμεινόν 
ἐστιν ὅκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. 
οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ 
αὐτὰ κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ὄπε- 
νεγκεῖν ἢ ὅτε βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν 20 

Β ὥσπερ ἔχει" ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν 
καὶ κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκαστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ 
κοινὸν πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσθαε ἀγαθόν καὶ οὐκ ἂν 
ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνν σπουδῇ 
λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἦ ἀνεγίγνω- 25 
σκον, ἵν᾽ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ 
χεῖρον. 

ΧΙΥ͂Ι. ᾿Απὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ᾿ 

ὀχύμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγυγνώσκων 

25 ἢ Βοάϊ. τὰ, Βοῖκῖ,, Βὲ4110. ἦν Ηόγαι. 48 ὦ ἐταῖρε, τ. 
ἕλπίδοι Βοκῖς, ᾿ξ ἰοχ βἰνου ἐδ τολάϊος οἱ ἔμο Βοΐϊ, κοὰ οἰἶνας 
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ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας 
ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας Ο 
δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτεώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ 
καὶ ὅἅἄτοπα. καί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι 

5 ὥσπερ ἄν εἴ τις λέγων ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα 
πράττει νῷ πράττει, κἄπειτα ἐπιχειρήσας λόγειν τὰς 
αἰτίας ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ 
ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι ξύγκειταί μον τὸ σῶμα 
ἐξ ὀστῶν καὶ νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστὰ ἐστὶ στερεὰ καὶ 

10 διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα 
ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι, περιαμπέχοντα τὰ ὀστᾶ Ὁ 
μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος ὃ ξυνέχει αὐτά; αἰω- 
ρουμένων οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς 
χαλῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεσθαϊ που 

ἴς ποιεῖ οἷόν τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ξυγκαμφθεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ αὖ περὶ 

σθαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας. αἰτίας λέγοι, 
φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα .. 
αὐτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας λέγειν, Ἐὶ 

40 ὅτι ὀπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ κατα- 
ψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέ- 

δοκταε ἐνθάδε καθῆσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα 
ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν" ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, 99 
ὡς ἐγώμαι, πάλαι ἂν ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ 

45 ἣ περὶ Μέόγαρα ἢ ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα 
τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον μην καὶ κάλλιον 

᾿«ἶναε πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν 
τῇ πόλει δίκην ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ 
τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνεν 

30 τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα 

στερρά Βοϊῖς,, πιὰ ἑτέρας τὰς Βοκῖ, 
νεῖ το, Βυὰϊ ἀνὰ Σοροὶ μον γνηϑανΝ ω 
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ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, 
ἀληθὴ ἂν λέγοι: ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ 
καὶ ταῦτα νῷ. πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστον 

Β αἱρέσει, πολλὴ ἂν καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία εἴη τοῦ λόγου. 
τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ὅτι ἄλλο μέν τί 5 
ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ ἐκεῖνο ἄνευ οὗ τὸ 

αἴτιον οὐκ ἂν ποτ᾽ εἴη αἴτιον ὃ δή μοι φαίνονται 
ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλοτρίω 27:3 
ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. 
διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ τὸ 
οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ ΩΝ 
πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει' τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν 

Οτε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν. οὕτω νῦν κεῖσθαι, 
ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἵονται δαιμονίαν 
ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου Ἄτλαντα ἄν ποτε 15 
ἰσχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα 
ξυνέχοντα ἐξευρεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς τὠγαθὸν καὶ δέον 
ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τῆς 
τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαθητὴς ὁτονοὺν 
ἤδιστ' ἂν γενοίμην ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ᾽ 20 

ἢ) αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν οἷός τε ὀγενόμην, 
τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἡ 

. ποπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, 
ὦ Κέβης ; Ὑπερφνῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὡς βούλομαι. 1 

ΧΙΥΊΠ. "ἔδοξε τοίνυν μοι, ἢ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, 25 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι 
μὴ πάθοιμι ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες 
καὶ σκοπούμενοι" διαφθείροντας γάρ που ἔνιοι τὰ 
ὕμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινε τοιούτῳ σκοπῶνται 

᾿ Ἵ οἷός τ᾽ ἢ Βοκῆῖς, ἦν ἴδ0 Ὅδδὲ τωββ. 8. ταῦτα νῷ Βοάϊ. διὰ 
Τηοδῖ 188. ταύτῃ νῷ Βοκῖ.. βὲα11ῦὉ. 8. σκότῳ ΒοΟΚΙ,, δραϊνὲ {τ 
Βοὰϊ. 185 ἄν ποτελάτλαντα Βοϊοῖς, δροαϊμδὶ ἐῆο Βοὰϊ. 1710 τοιαί- 
γη: Βοὰϊ, Ηοστο, τῆι. τοιαύτης Βοϊῖς, 5.[Δ110. ἩΣΕΔ ΣΔΔΏΥ ΣΩδ8. . 

ῬΛΈ. ΣΈ, ὅ 
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τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ὀγὼ διενοήθην, καὶ Ἐὶ 

ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων 
πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν 
αἰσθήσεων ὀκιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν. ἔδοξε δή μοι͵. 

5 χρῆναι εἷς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκο- 
πεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλήθειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω 
τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν. οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶ τὸν 
ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον 100 
σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ὄργοις᾽ ἀλλ᾽ οὖν δὴ ταύτῃ γε 

10 ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον ὃν ἂν κρίνω 
ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ ξυμφω- 
νεῖν, τίθημε ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων, ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαε . 
δέ σοι σαφέστερον εἰπεῖν ἃ λέγω᾽ οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ 

1δ μανθάνειν. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 
ΧΙΙ͂Χ, ᾿Αλλ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, Β 

ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι 
λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπι- ᾿ 
χειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίας τὸ εἶδος ὃ πεπραγ- 

80 μάτευμαι, καὶ εἶμε πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὰ πολυθρύλητα 
καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί τι καλὸν ᾿ 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ ὠγαθὸν καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα" 
ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω 
σοι ἐκ τούτων τήν τε αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, 

ὃς ὡς ἀθάνατον ἡ ψυχή. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς Ο 
διδόντος σοι οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων. Σκόπει δή, 
ὄφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. 

ΐ γάρ μοι, εἶ τί ἐστιν ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ 
τὸ καλόν, οὐδὲ δι’ ἂν ἄλλο καλὸν εἶναε ἣ διότι μετέχει 

30 ἐκείνου τοῦ καλοῦ καὶ πάντα δὴ οὕτω λέγω. 
᾿΄ γοιῷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς ; Ἐϊυγχωρῶ, ἔφη. Οὐ ποῦν», 

ἡ δ ὅη, ἔτι μανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὸρ ἄλλας αἰτίας 
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τὰς σοφὰς ταύτας γιγνώσκειν ἀλλ᾽ ἐάν τίς. μοι λέγῃ 
Ὁ διότε καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἣ χρῶμα εὐανθὲς ἔχον ἣ 

σχῆμα ἣ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα 
χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο 
δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω παρ᾽ κα 
ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου 
τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία ὅπῃ δὴ καὶ 
ὅπως προσγενομένη᾽ οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διεσχυρίζομαε, 
ἀλλ᾽ ὅτε τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. 
τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἷναι καὶ ἐμαντῷ το 
ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι 

Ἑ οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ 
καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ 
γύγνεται καλά" ἣ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; Δοκεῖ. Καὶ με- 
γέθει ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ τς 
σμικρότητι τὰ ἐλάττω ἐλάττω; Ναί. Οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν 
ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινα φαίῃ ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ 

101 μείζω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, ἀλλὰ 
διαμαρτύροιο ἄν ὅτε σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἣ ὅτι 
τὸ μὲν μεῖζον πᾶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν 2ο 
ἐστιν ἡ μεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, διὰ τὸ μέγεθος, 
τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρότητι, καὶ 
διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμεκρότητα, φοβούμενος, 
οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ 

κεφαλῇ μείζονά τινα φῇς εἶναε καὶ ἐλάττω, πρῶτον ὃς 
μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ τὸ ἔλαττον 
ἔλαττον, ὄπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ τὸν μείζω 

Β μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ τινὶ 
μέγαν τινὰ εἶναι' ἢ οὐκ ἄν φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ 

Ὡ ἢ ὅτι χρῶμα Βοκῖκ. βὲ4}10. ὅτι οἵα. Βοὰϊ. ὕΣ, ζω. Π, 7 εἶνε 
ὅτη ἴμο ἙΔὰ αυκὰ ταδες 860 ΘΧΘ(. ΘΟΙΏΣΩ. 11 ἀποιῤίνασθαι 

ὅ--- 

“εἰ ΒΟΧΚ, ἩΣΕΔ ΣΏΔΕΥ χηθα, 80 δρλίῃ 1. 18, 
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Κέβης γελάσας, Ἔνγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, τὰ 
δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἄν λέγειν, ἀλλὰ 
μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ πλῆθος ; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ 

ς πηχυαίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει ; ὁ αὐτὸς 
γάρ που φόβος. Πάνυ γε, ἔφη. Τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς 
προστεθέντος τὴν πρόσθεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέ- 
σθαι ἢ διασχισθέντος τὴν σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ὧν Ο 
λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοῴης ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως 

10 πως ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας 
ἑκάστου οὗ ἂν μετάσχη, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις 

ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς 
δνάδος μετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ 
μέλλοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ὧν μέλλῃ ἕν 

1: ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ 
τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, 
παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς σεαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ Ὁ 
δεδιὼς ἄν," τὸ λεγόμενον, τὴν ἑαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν ᾿ 
ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνον τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑπο- 

20 θέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἅν. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς 

ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, 
ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι 
ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης 
αὐτῆς δέοι σε διδίναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, 

25 ἄλλην αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν 
βαὰλτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ 
οὐκ ἄν φύροιο ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοὶ περί τὰ τῆς Εἰ 
ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, 
εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑρεῖν. ἐκείνοις μὲν γὰρ. 

30 ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτου λόγος οὐδὲ φροντίς ἱκανοὶ 

δυοῖν Βοΐϊ. δνεῖν Βοϊκκ, Βθ Τί δαί Βοκῖ, 10 ἑαυτοῦ 
Βοὰϊ, τινὰ οἴμος τακα. (Ησσια. βι41}0.) σαυτοῦ Βοκκ,, 
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Ὁ διότι καλόν ἐστ: ππππον  π πὸ κε ῖίος 
σχῆμα ἣ ἄλλο - «-ὦ...-“-“αἷὦὐ'οο 5 ἊΣ -- ὋΝ βου 

χαίρειν ἐῶ, ταρά- -Ρ  «αὐἴπνας ἐδη 

δὲ ἁπλῶς καὶ ἐ ον πα σμν... 

ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ. ..- -πὐταπαδα τπῷἪἢ ἄκρα 
τοῦ καλοῦ εἴτε οι  .ῳ. αν ΠὉ- ἀπ τὴν ἔμ 

ὅπως προσγενομ ος υ- 
ἀλλ᾽ ὅτι τῷ κα “- "9. ᾿-πανσδας ὅν, πῃ 

τοῦτο γάρ μοι ἃ ΝΠ ΕΕ 
ἀποκρίνασθαι κι "" .-- «.- ὑπὸ, ἢ α ἀπο ἢ 

Ἑ οὐκ ἄν ποτε π ᾿ς «πἀσαπααπας, 
καὶ ὁτῳοῦν ἄλλᾳ -. πος τπ ἀπ τε 

γύγνεται καλά" " ᾿«-ανὰ τἀ τ΄ παν ἘΝ 

γέθεε ἄρα τὰ με΄ ΠῚ απαρδναδαι χαπὼν τς 
σμικρότητι τὰ ἐ; - --.- - «ἂς ἀἱδα γμάτε 
ἀποδέχοιο, εἴ τί. ΠῚ ε«--ὦ « κῃ ἂν 

101 μείζω εἶναι, καὶ τ ῳ«- ἀὡ,ΦἔΕρ ας δὲ 

διαμαρτύροιο ἂν ὉΠ τπωμανα. σῖιαπαμαι, αὶ 
τὸ μὲν μεῖζον τ .----- -“καοὐξ 

ἐστιν ἢ μεγέθει " .- τα ἀπρατου 
τὸ δὲ ἔλαττον οἱ σα - -«ταὖς ἔχεν. 
διὰ τοῦτο ἔλατ- -. χε τῶι 
οὗμαι, μή τίς σ ὦ Ξ-ἰὶ ἔων 
κεφαλῇ μείζονά - «ἀπ ἃ Σο- 

μὲν τῷ αὐτῷ τ π...»»- ᾿ωσαση 
ἔλαττον, ἔπειτα -- τᾶν 5. 

Β μείζω εἶναι, καὶ π᾿ “,«0. δυῶν ἄστια, 

μέγαν τινὰ εἶν. ᾿ .».» ἄσσον 
-.«.ἡ Ὅὲ Ἔσυμας 

ὅτ τ ἘΠῚ ρῶν “ --»» ον ᾿ψεδα 
ἀποκρίνεσθαι Βοὶ ον, ΘΘῖς 

-ΦφΡ 



0 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

σμικρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς σμικρό- 
τητος παρέχων ὑπερέχον. καὶ ἅμα μειδιάσας, ΓἝοικα, 
ἔφη, καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει γέ που ὡς 
λέγω. Ἐξυνέφη. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος. 

ς δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ 
τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν 
εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προσδέχε- 
σθαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυοῖν 
τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προσίῃ Ἐὶ 

10 τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἣ προσελθόντος ἐκείνου ἀπο- 
λωλέναε' ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα 
οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξά- 
μενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ ἔτι ὧν ὅσπερ 
εἰμί, οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρύς εἰμι" ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλ- 

85 μηκε μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ 
σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μόγα γόύγνεσθαι 
οὐδὲ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτε ὃν ὅπερ 
ἣν ἅμα τοὐναντίον γίγνεσθαί τε καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἥτοι 103 
ἀπέρχεται ἣ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παθήματι. 1|αν- 

“40 τάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι. 
11. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας---ὅστις 

δ᾽ ἦν, οὐ σαφῶς μέμνημαι---Πρὸς θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς 
πρόσθεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγο- 
μένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἔλάττονος τὸ μεῖζον γύγνε- 

ἃς σθαι καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη 
εἶναι ἡ γένεσις, τοῖς ἐναντίοις ἐκ τῶν ἐναντίων; νῦν 
δέ μοι δοκεῖ λόγεσθαι ὅτε τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. 
καὶ ὁ Σωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, 
᾿Ανδρικῶς, ἔφη, ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ Β 

30 διαφέρον τοῦ τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν 

ΝΎ Ν Ν, 



ΦΑΙΔΩΝ. 6Ὶ 

μνήμης καὶ δόξης. λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ ταῦτα 
γύγνεσθαι ἐπιστήμην' καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς 

Ο᾽ σκοπών, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν τε καὶ τὴν γῆν πάθη, 
τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν 
ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον δέ σοι ἐρῶς 
ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, 
ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύ- 
τῆς τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτυφλώθην, ὥστε 
ἀπέμαθον καὶ ταῦτα ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ 
ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. τὸ 
τοῦτο γὰρ ᾧμην πρὸ τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ 

Ὁ τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων 
ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς 
ὑστῶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις 
τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται, τότε δὴ τὸν τς 
ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω ἀκ.“ κὸ 
γίγνεσθαι τὸν σμικρὸν ἄνθρωπον μέγαν" οὕτω τότε β 

ᾧμην" οὐ δοκῶ σοι μετρίως; "Ἔμουγε, ἔφη ὁ Κέβης. 
Σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι. ᾧμην γὰρ ἱκανῶς μοι δοκεῖν, 
ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνθρωπος παραστὰς μέγας σμικρῷ 20 
μείζων εἶνας αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵππον" καὶ 

Ἑ ἔτε γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει τῶν 
ὀκτὼ πλείονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσεῖναι, καὶ 
τὸ δίτηχυ τοῦ πηχυαίον μεῖζον εἶναι διὰ τὸ ἡμίσει 

᾿ αὐτοῦ ὑπερέχειν. Νῦν δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, τί σοι ἃς 
δοκεῖ περὶ αὐτῶν; ἸΠόρρω που, ἔφη, νὴ Δί᾽ ἐμὲ εἶναι 
τοῦ οἴεσθαι περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὃς γε 
οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὥς, ἐπειδὰν ἐνί τις 
“προσθῇ ἕν, ἣ τὸ ὃν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν, ἣ τὸ προσ- 

1 κατὰ ταὐτὰ Βοκκ, 10 ἔγωγε ἱκανώ: Βοκκ. Βοὰϊ. οχλ. Ἐς. 
Π. (Βακι.) : οὔἶλδς ποκα, μαγὸ ἐγώ. 40 σμικρῷ: 500 ἰδ οχοζ, οὐχωσα. 
48 προσθεῖναι Βοὰϊ. διὰ ΟἿΟΣ ΣΩ8686. προσεῖναι Βοκκ, ΒέΔ.}0, τὶν 
Βοάϊ, ὁοσε. δῃ:! ἃ ὩΔΔΗΥ σα δδ. 
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τεθὲν καὶ ᾧ προσετέθη διὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρον 97 
τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο' θαυμάζω γὰρ εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον 
αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ὃν ἄρ᾽ ἑκάτερον ἦν καὶ οὐκ 
ἥστην τότε δύο, ἐπεὶ δ' ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη 

5 ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ 
πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ γε [ὡς], ἐάν τις 

διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι ὡς αὕτη αὖ αἰτία. 
γέγονεν, ἡ σχίσις, τοῦ δίο γεγονέναι" ἐναντία γὴρ 

10 ὅτι ξυνήγετο πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον 
ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτε ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον αφ᾽ 
ἑτέρου. οὐδέ γε δι᾽ ὅ,τε ὃν γίγνεται ὡς ἐπίσταμαι ἔτι 
“είθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ, δι’ ὅ,τι γύγνε-. 
ται ἣ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς 

15 μεθόδου, ἀλλά τιν᾽ ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω,. 
τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

ΧΙΥ͂Ι. ᾿Αλλ’ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίον τινός, 

ὡς ἔφη, ᾿Αναξαγόρου ἀναγυγνώσκοντος, καὶ λέγοντος Ο... 

ὡς ἄρα νοῦς ἐστὶν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, 
20 ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ 

εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησά- 
μην, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, τὸν γε νοῦν κοσμοῦντα 
πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὕπῃ ἂν 
βέλτιστα ἔχῃ εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν 

45 περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἡ ἔστι, τοῦτο 
δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστὶν 
ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν' ἐκ δὰ δὴ τοῦ Ὁ 
λόγου τούτον οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ 
καὶ “περὶ αὐτοῦ ἐκείνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ 

᾿ς ἢ αὐτοῖν αἰτία Βοκῖ,, αραίπιδε ἐδ Βοᾶϊ, δύο Βοάὶ, διὰ τοοδὲ τηδδ. 
δυοῖν Βοῖκῖ., Βὲα110, 686. [ὧδ] ΒΟ. 13 ἄλλα στη. ἄλλο Βοκῖε. 
«αὐἰθδιουΐ τποίδ. 608. κοσμεῖν Ὀξοοϊκοιθὰ ὈῚ ΗΘΙΏΔ. : ΘΧΕΙ. ΘΟΙΏΣ. 
420 αὐτοῦ ἐκείνου Βοΐϊ, οὐνὰ οὗἕδοῦ “168. αὐτοῦ Βοϊεῖς, βὲα}10. ἰ δο. 
οὐεάδποο Ἡΐει σαοαὶ πακα, . . 

γόγνεταε ἣ τότε αἰτία τοῦ δύο γύγνεσθαι' τότε μὲν γὰρ Β 

Ὶ 



᾿ ΦΑΊΔΩΝ, θό 

ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν 
αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ 
εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος 
ἄσμενος εὑρηκέναι ᾧμην δι διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ 
τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμᾶυ ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Αναξαγόραν, καί κα 

Ἧι, φράσειν πρῶτον μὲν πότερον ἡ γῇ πλατεῖά ἐστιν 
᾿Εὴ ἣ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι 

τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ 
ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦ ἢ» τοιαύτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν μέσῳ 
φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι ὡς ἅμεινον ἣν τὸ 

᾿ αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι" καὶ εἴ μοε ταῦτα ἀποφαίνοιτο, 
παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτε ποθεσόμενος αἰτίας ἄχλο 

98 εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίον οὕτω παρεσκευάσμην, 
ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων 
ἄστρων, τάχους τε πέρε πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν 15 
καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, πῇ ποτὲ ταῦτ᾽ ἄμεινόν 
ἐστιν ὅκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. 
οὐ γὰρ ἄν ποτε αὑτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ 
αὐτὰ κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπε- 
νεγκεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν 20 

Β ὥσπερ ἔχει" ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν 
καὶ κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκαστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ 
κοινὸν πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσθαι ἀγαθόν" καὶ οὐκ ἂν 
ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνν σπουδῇ 
λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἡ ἀνογίγνω- 25 
σκον, ἵν᾽ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ 
χεῖρον. 
ΧΙ. ᾿Απὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ᾿ 

ὠχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων 

τὰ, Βοϊκῖς͵ ΒΔ}, » Ἡοτῖα. 48 ὦ ἐταῖρε, 
λαῶν, ὑῶν Βοδι, με, τα. ΒΡ ϑίατυ, ἦν Ἠῶ Διο Βοᾶϊ, αι οἵδε 
ΣΩ88, | , 
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ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας 
ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας ( 

δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ 
καὶ ἄτοπα. καί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι 

5 ὥσπερ ἄν εἴ τις λέγων ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα 
πράττει νῷ πράττει, κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς 
αἰτίας ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ 
ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι ξύγκειταί μου τὸ σῶμα 
ἐξ ὁστῶν καὶ νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἐστὶ στερεὰ καὶ 

:ο διαφυὰς ὄχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα 
ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι, περιαμπέχοντα τὰ ὀστᾶ ὮὋ 
μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος ὃ ξυνέχει αὐτά; αἰω- 
ρουμένων οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς 
χαλῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεσθαί πον 

Ζᾷξ ποιεῖ οἷόν τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ξυγκαμφθεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ αὖ περὶ 
τοῦ διαλέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας. αἰτίας λέγοι, 
φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα . 
αἰτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας λέγειν, Εἰ 

40 ὅτε ἐπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναε ἐμοῦ κατα- 
ψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέ- 

δοκται ἐνθάδε καθῆσθαε, καὶ δικαιότερον παραμένοντα 
ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν" ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, 99 
ὡς ἐγώμαι, πάλαι ἂν ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ 

45 ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα 
τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον ὥμην καὶ κάλλιον 
εἶναε πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν 
τῇ πόλει δίκην ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ 
τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ 

30 τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα 

στερρά Βοῖοι, πὶ ἑτέρας τισγὰς Βοκ,, 
ΙΝ δος οὐδ᾿ εν γϑυγδοησαι Ἱ 



ΦΑΙΔΩΝ. ὁ θὅ 

ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, 
ἀληθῆ ἂν λέγοι ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ 
καὶ ταῦτα νῷ. πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου 

Β αἱρέσει, πολλὴ ἄν καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία εἴη τοῦ λόγου. 
τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναε ὅτε ἄλλο μέν τί ὃ 
ἐστι τὸ αἴτεον τῷ ὄντι, ἄλλο δ' ἐκεῖνο ἄνευ οὗ τὸ 

αἴτιον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη αἴτιον' ὃ δή μοι φαίνονται 
ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλοτρίω 25“ 
ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. 
διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ το 
οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ ΩΝ 
πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει᾽ τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν 

Ὅτε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν. οὕτω νῦν κεῖσθαε, 
ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν 
ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου ΓΑτλαντα ἄν ποτε ῖξ 
ἰσχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα 
ξυνέχοντα ἐξευρεῖν καὶ ὡς ἀληθῶς τἀγαθὸν καὶ δέον 
ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τῆς 
τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαθητὴς ὁτονοὺν 
ἡδιστ᾽ ἂν γενοίμην᾽ ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ᾽ 20 

1) αὐτὲς εὑρεῖν οὔτε παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, 
τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἡ 

. «Ἑπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, 
ὦ Κέβης; Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὡς βούλομαι. : 

ΧΙΥΠΠ. "ἔδοξε τοίνυν μοι, ἡ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, 25 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι 
μὴ πάθοιμι ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες 
καὶ σκοπούμενοι" διαφθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ 
ὄμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινε τοιούτῳ σκοπῶνται 

᾿ 1. οἷός τ ἢ Βοϊιικ. ἥν 80 Ὁδδὲ δα. 38. ταῦτα νῷ Βοὰϊ. δοὰ 
Τοοδῖ τωδ8. ταύτῃ νῷ Βοϊῖκ. βὶ41}ῦ . 8. σκότῳ ΒΟΧΚ, δροῖνδὲὶ ἐδ9 
Βοὰϊ. 15 ἄν ποτε Ατλαντα Βοκὶς. δραίΐισὲ ἔπ6 Βοὰϊ. 1θ τοιαύ- 
γη: Βοὰϊ. οστα, τῆς. τοιαύτης Βοϊεὶς, Β.4110. ἩΣῚΔ ΣΏΔΕΙΥ Σοδα, 

Ἐ1,ΛΈ. ΣΉ, δ 
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τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἀγὼ διενοήθην, καὶ Ἐὶ 

ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων 
πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν 
αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν. ἔδοξε δή μοι. 

ς χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκο- 
πεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλήθειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω 
τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν. οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶ τὸν 
ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον 100 
σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις ἀλλ᾽ οὖν δὴ ταύτῃ γε 

10 ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον ὃν ἂν κρίνω 
ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ ξυμφω- 
νεῖν, τίθημε ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων, ἃ δ᾽ ἄν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι - 
δέ σοι σαφέστερον εἰπεῖν ἃ λέγω᾽ οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ 

,1ς μανθάνειν. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 

ΧΙΙ͂Χ, ᾿Αλλ', ἡ δ᾽ ὅς, ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, Β 
ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι 
λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπι- ᾿ 
χειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίας τὸ εἶδος ὃ πεπραγ- 

40 μάτευμαι, καὶ εἶμε πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὰ πολυθρύλητα 
καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί τε καλὸν 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ ὠγαθὸν καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα" 
ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω 
σοι ἐκ τούτων τήν τε αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, 

ὃς ὡς ἀθάνατον ἡ ψυχή. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς αὶ 
διδόντος σοι οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων. Σκόπει δή, 
ὄφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. 
φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν ἄλλο ᾿ καλὸν πλὴν αὐτὸ 
τὸ καλόν, οὐδὲ δι ὃν ἄλλο καλὸν εἶναι ἣ διότι μετέχει 

30 ἐκείνου τοῦ καλοῦ καὶ πάντα δὴ οὕτω λέγω. τῇ 

᾿ χοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς ; Ἐϊυγχωρῶ, ἔφη. Οὐ τοίνυν, 
ἦ δ᾽ ὅς, ὅτε μανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας 
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τὰς σοφὰς ταύτας γιγνώσκειν ἀλλ᾽ ἐάν τίς. μοε λέγῃ 
Ὁ διότε καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἣ χρῶμα εὐανθὲς ἔχον ἣ 

σχῆμα ἣ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα 
χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο 
δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω παρ᾽ Κα 
ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνον 
τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία ὅπῃ δὴ καὶ 
ὅπως προσγενομένη᾽ οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διεσχυρίζομαι, 
ἀλλ᾽ ὅτε τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. 
τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ το 
ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι 

Ἑ οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ 
καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ 
γύγνεται καλά" ἣ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; Δοκεῖ. Καὶ με- 
γέθει ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ τς 
σμικρότητι τὰ ἐλάττω ἐλάττω; Ναί. Οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν 
ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινα φαίῃ ἕτερον ἑτέρον τῇ κεφαλῇ 

101 μείζω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, ἀλλὰ 
διαμαρτύροιο ἂν ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι 
τὸ μὲν μεῖζον πᾶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν 2ο 
ἐστιν ἢ μεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, διὰ τὸ μέγεθος, 
τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρότητι, καὶ 
διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμικρότητα, φοβούμενος, 
οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ 
κεφαλῇ μείζονά τινα φῇς εἶνας καὶ ἐλάττω, πρῶτον ἃς 
μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ τὸ ἔλαττον 
ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ τὸν μείζω 

Β μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ τινὶ 
μέγαν τινὰ εἶναι' ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ 

ἢ ὅτι χρῶμα Βοκῖκ.. β.4110, ὅτι ογα. Βοὰϊ. Ὁχ. τὰ. 1 Τὰν 
ἐτη δ Ἑδᾶ, δηὰ τωδββ. 800 Θχϑῇ. δοίη. 1] ἀπουρίνασθαι Βοὼ, 
αἱ. ἀποκρίνεσθαι Βοῖκκκ,, ἩΛΕΔ ΤΔΔΕΥ θκα, 8.0 δραΐῃ 1, 18, 

ὅ---.8 
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Κέβης γελάσας, Ἔνωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, τὰ 
δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ 
μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ πλῆθος ; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ 

ς πηχυαίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει ; ὁ αὐτὸς 
γάρ που φόβος. Πάνυ γε, ἔφη. Τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς 
προστεθέντος τὴν πρόσθεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέ- 
σθαι ἢ διασχισθέντος τὴν σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ἂν Ο 
λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοῴης ὅτι οὐκ οἷσθα ἄλλως 

:ο πὼς ἕκαστον γυγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας 
ἑκάστου οὗ ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις 
ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς 
δυάδος μετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ 
μέλλοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ὧν μέλλῃ ἕν 

ἔς ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ 
τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, 
παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς σεαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ ὮὉ 
δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, τὴν ἑαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν - 
ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑπο- 

80 θέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἄν. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς 
ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἑἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, 
ἕως ἄν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι 
ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης 
αὐτῆς δέοι σε διδίναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, 

29 ἄλλην αὖἡ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν 
βελτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ 
οὐκ ἄν φύροιο ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοὶ περί τὰ τῆς Εἰ 
ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, 
εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑρεῖν. ἐκείνοις μὲν γὰρ. 

30 ἔσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτου λόγος οὐδὲ φροντέφ' ἱκανοὶ. 

4 δυοῖν Βοΐϊ, δυεῖν ΒΟΚΚ, ΒΒ Τ| δαί Βοϊώκ, 10 ἑαυτοῦ 
Βοὰϊ, ἀνὰ οἶμαξ δα. (εχ, βὲδ}}0.) σαντοῦ Βοκκ, 
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γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκῶντες ὅμως δύνασθαι 
103 αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν" σὺ δ᾽, εἴπερ εἶ τῶν φιλοσόφων, 

οἶμαε ἂν ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, 
λέγεις, ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὁ Ἰζέβης. 

ΕΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε θαυμαστῶς 
γάρ μοι δοκεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι 
εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνν μὲν οὖν, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ πᾶσι 
τοῖς παροῦσιν ἔδοξεν. 

ΕΧ, Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. το 
ἀλλὰ τίνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα ; 

Ι. ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα 
ξυνεχωρήθη, καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ὅκαστον τῶν 

Β εἰδῶν καὶ τούτων τἄλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τού- 
τῶν τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα, τς 
Εἰ δή, ἡ δ᾽ ὅς, ταῦτα οὕτω λέγεις, ἀρ᾽ οὐὖχ, ὅταν 
Σιμμίαν Σωκράτους φῇς μείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ 
ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, καὶ. 
μέγεθος καὶ σμικρότητα; "Ἔγγωγε. ᾿Αλλὰ γάρ, ἢ δ᾽ 
ὅς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν Σωκράτους 2λο 
οὐχ ὦ ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν, 
οὐ γάρ που πεφυκέναι Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτῳ 

Οτῷ Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ τῷ μεγέθει ὃ ὃ τυγχάνει ἔχων 
οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν, ὅτε Σωκράτης ὁ Σω- 

᾿κράτης ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὁ Σωκράτης ἃς 
πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεθος ; ̓Αληθῆ. Οὐδέ γε αὖ ὑπὸ 
Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐστίν, 
ἀλλ᾽ ὅτι μέγεθος ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς τὴν Σιμμίου 
σμικρότητα; Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὁ Σιμμίας 
ἐπωνυμίαν ἔχει σμεκρός τε καὶ μέγας εἶναι, ἐν μέσῳ 320 
Σ ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν᾽ 

14 ἔχεσ; Βοκῖ, Βὲ4] Ὁ, 
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σμικρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς σμικρό- 
τητος παρέχων ὑπερέχον. καὶ ἅμα μειδιάσας, "Ἑοικα, 
ἔφη, καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει γέ που ὡς 
λέγω. Ἐξυνέφη. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος. 

5 δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ 
τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν 
εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προσδέχε- 
σθαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυοῖν 
τὸ ὅτερον, ἣ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προσίῃ Ἐ; 

ΣΟ τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἣ προσελθόντος ἐκείνου ἀπο- 
λωλέναε' ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα 
οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξά- 
μενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμεκρότητα, καὶ ἔτι ὧν ὅσπερ 
εἰμί, οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός εἶμι" ἐκεῖνο δὰ οὐ τετόλ- 

ἔφ μηκε μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ 
σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει τοτὲ μέγα γέγνεσθαι 
οὐδὲ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὅπερ 
ἣν ἅμα τοὐναντίον γέγνεσθαΐί τὰ καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἧτοι 108 
ἀπέρχεται ἣ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παθήματι. ΠΙαν- 

“40 τάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι. 
ο Μ, Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας---ὅστις 
δ᾽ ἦν, οὐ σαφῶς μέμνημαι---Πρὸς θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς 
πρόσθεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγο- 
μένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γύγνε- 

ὃς σθαι καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη 
εἶναι ἡ γένεσις, τοῖς ἐναντίοις ἐκ τῶν ἐναντίων; νῦν 
δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. 
καὶ ὁ Σωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, 
᾿Ανδρικῶς, ἔφη, ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ Β 

30 διαφέρον τοῦ τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν 

᾿γωλα παῖς, ΜΓ Ἰδ ο 0 ἡναν ΑἹ ταῖν ναὶ σα, ὄν Βολῖι 
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γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίον πράγματος τὸ ἐναντίον 
πρῶγμα γύγνεσθαι, νῦν δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ 
ἐναντίον οὐκ ἄν ποτα γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ 
ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν γάρ, ὦ φίλε, περὶ τῶν ἐχόντων 
τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων 5 
ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων ἔχει 
τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζύμενα" αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ 

Οἱ ἄν ποτέ φαμεν ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. 
καὶ ἅμα βλέψας πρὸς τὸν έβητα εἶπεν, ρα μή 
που, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σέ τε τούτων ἐτάραξεν ὧν τὸ 
ὅδε εἶπεν ; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, ὁ Κέβης, οὕτως ἔὄχω᾽ καίτοι 
οὔτε λέγω ὡς οὐ πολλά με ταράττει. ἘΞυνωμολογή- 
καμεν ἄρα, ἢ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε ἐναντίον 
ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσθαι. ἸΙαντάπασιν, ἔφη. 

111. Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα 15 
ξυνομολογησεις. θερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν; "Ἐγωγε. 

Ὁ ἾΔρ᾽ ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ 
ἕτερόν τε πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ 
ψυχρέν; Ναί, ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέ- 
ποτε χιόνα γ᾽ οὖσαν δεξαμένην τὸ θερμόν, ὥσπερ ἐν 20 

- τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἦν, χιόνα 
καὶ θερμέν, ἀλλὰ προσιόντος τοῦ θερμοῦ ἢ ὑπεκχω- 
ρήσειν αὐτῷ ἢ ἀπολεῖσθαι. Πάνυ γε. Ἰζαὶ τὸ πῦρ 
γε αὖ προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἣ ὑπεξιέναι ἷ 
ἀπολεῖσϑαι, οὐ μέντοι “τοτὲ τολμήσειν δεξάμενον τὴν 25 
ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἦν, “πῦρ καὶ ψυχρόν. ᾿Αλη- 

Ἑ θὴῆ, ἔφη, λέγεις. Ἔστιν ἄρ᾽, ἢ δ᾽ ὅς, περὶ ἔνια τῶν 
τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι τοῦ 
αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι, 

ὃ ὅστι μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεὶ 30 
Βοὰϊ. Π. εἰς ΒοκΙκ. πὶῖὰ ἐδ οἷον σωϑβ.0. 12, οὐδ᾽ αὖ 

αὖ Βοὰϊ, Ταϊίυᾳ. διὰ 
9 πρὸς 

“ οκκ, Βὲδῖν. τῖὶξ τον ροοὰἂ πιδ6., ὁ δ᾽ 
᾿οἴδμοτθ. τσ, σοϑὰδ ὁ δ᾽, οὐκ αὖ ἔχτοχο 18 οΥπλ 
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ὅτανπερ ἢ. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖσδε ἴσως ἔσται σαφέστερον 
“ἀμεκ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που δεῖ τούτου τοῦ 

τυγχάνειν, ὅπερ νῦν λέγομεν' ἣ οὔ; Πάνυ 

γε. ἯΑρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ 
5 ἄλλο τι, δ' ἔστι μὲν οὐχ ὅπερ τὸ περιττόν, ὅμως δὲ 104 

δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν 
ἀεί, διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναε ὥστε τοῦ περιττοῦ μηδέ- 
ποτα ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ ἡ 
τριὰς πέπανθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ περὶ τῆς 

10 τριάδος' ἄρα οὐ δοκεῖ σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ 
προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ 
οὗπερ τῆς τριάδος; ἀλλ᾽ ὅμως οἴτω πως πέφυκε καὶ 
ἡ τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμεσυς τοῦ ἀριθμοῦ ἄπας, 
ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστὶ 

τς περιττός καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα καὶ ἅπας Β 
ὁ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριθμοὺ οὐκ ὧν ὅπερ τὸ ἄρτιον 
ὅμως ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί ξυγχωρεῖς ἣ οὔ; 
Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶ- . 
σαι, ἄθρει. ἔστι δὲ τόδε, ὅτε φαίνεται οὐ μύνον ἐκεῖνα 

40 τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ 
ὄντα ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα 
ἔοικε δεχομένοις ἐκείνην τὴν ἰδέαν ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς 

οὔσῃ ἐναντία ἧ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς ἦτοε ἀπολλύμενα 
ἡ ὑπεκχωροῦντα. ἣ οὐ φήσομεν τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσθαι Οὶ 

᾿ς πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν ὑπομεῖναι 
ὅτι τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι; ἸΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ 
Κέβης. Οὐδὲ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐναντίον γέ ἐστι δυὼς τριάδι. 
Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ 
ὑπομένει ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναν»- 

30 τία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λόγεις.. 
111], Βούλει οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, ὁ ὁρι- 

σώμεθα ὁποῖα ταῦτ' ταῦτ' ἐστίν; Πάνυ γε. "Αρ᾽ οὖν, ἔφη, Ὁ 



ΦΑΙΔΩΝ. ᾿ χζ; 

ὦ Κέβης, τάδε εἴη ἄν, ἃ ὅ,τι ἂν κατάσχῃ μὴ μόνον 

ἀναγκάζει τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ καὶ 

ἐναντίου αὐτῷ δεῖ τινος; Πῶς λέγεις; “Ὥσπερ ἄρτι 
ἐλέγομεν. οἶσθα γὰρ δήπου ὅτι ἃ ἄν ἡ τῶν τριῶν 
ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὑτοῖς οὗ μόνον τρισὶν εἶναι, 5 

ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. Πάνυ γε. Ἐπὶ τὸ τοιοῖνγον δή, 
φαμέν͵ ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ, ἢ ἂν τοῦτο 
ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλθοι. Οὐ γάρ. Ἑῥργάζετο 
δέ γε ἡ περιττή; Ναί. ᾿Ἐναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ 

Ἑ ἀρτίου; Ναί ᾿Επὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίον ἰδέα το 
οὐδέποτε ἥξει. Οὐ δῆτα. ΓΑμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ 
τρία. ΓΑμοιρα. ᾿Ανάρτιος ἄρα ἡ τριάς. Ναί. Ὃ τοί- 
νυν ἔλεγον ὁρίσασθαι. ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως 
οὐ δέχεται αὐτό, τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ ἀρτίῳ 

οὐκ οὖσα ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ τς 
γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει. καὶ ἡ δυὰς τῷ περ 

10δ ριττῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἄλλα πάμπολλα--- 
ἀλλ᾽ ὅρα δὴ εἰ οἵτως ὁρίζει, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ 

. ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὃ. ἂν ἐπιφέρῃ 
τε ἐναντίον ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέ- 20 

ρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιίτητα μηδέποτε δέ- 
ξασθαι. πάλιν δὲ ἀναμιμνήσκου' οὐ γὰρ χεῖρον πολ» 
λάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται, 
οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον τοῦτο 

μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ 2 ς. 
Β περιττοῦ οὐ δέξεται" οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τᾶλλα 

τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυν, τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτημόρεον 

8 αὐτῶ ἀεί τοι Βοάϊ, δηιἃ ΏΔῺΥ τη66. αὐτῷ Ὑογὶθα 16 »ΩἷΔ06 ἐπι 
᾿ ΣΩΘΗΥ͂ 1088. Δηὰ ἯῺ5 [07 [παῖ χϑάδο Ὀγϑοϊκοιθὰ Ὦγ Ησττη.: ἔμ 

τουάλης οὗ ἔδο ἰοχὶ ἐ6 ἀυ9 ἰο Η. Βοδιυγίαξ, 10 ἄρα Βοκῖκ, νεϊλλ 
81} τιββ. ϑχοορὲ Δ Ἡδίοϊ δα ἄρ᾽ δειὰ 80 δυο ομουρσὶι Ηάχτη, 
14 τὸ ἐναντίον 8 οομαϊἀοχοὰ δρυσίουθ Ὁ ΒοΚΚ, διὰ Ἠοτα.: 8600 
ΘΧΘ(. ΘΟΣΣ, 1θ ἀεὶ αὐτῷ Βοὰϊ. ἀεὶ Βοῖκ, βιδ! 1. τε 
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αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἔπει τε καὶ ξυνδοκεῖ 
σοι οὕτως.. ἸΙάνυ σφόδρα καὶ ξυνδοκεῖ, ἔφη, καὶ 
ὅπομαι. 

ΙΑΥ. Πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή 
5 μοι ὃ ἄν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. λέγω 
δὲ παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν ἀσφαλῆ 
ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. 
εἰ γὰρ ἔροιό με, ᾧ ἂν τί [ἐν τῷ σώματι] ἐγγένηται, 
θερμὸν ἔσταε, οἱ τὴν ἀσφαλῆ σοι ἐρῶ ἀπόκρισιν ἐκεί- 

το νὴν τὴν ἀμαθῆ, ὅτι ᾧ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κομψοτέραν Ο 
ἐκ τῶν νῦν, ἵτι ᾧ ἂν πῦρ' οὐδὲ ἂν ἔρῃ, ᾧ ἂν σώματι τὶ 
ὀγγένηται, νοσήσει, οὐκ ἐρὼ ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ὧν 
πυρετός οὐδ' ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς 
ἔσται, οὐκ ἐρῶ ᾧ ἄν περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἄν μονάς, 

ες καὶ τἄλλα οὕτως. ἀλλ᾽ ὕρα εἰ ἤδη ἱκανῶς οἶσθ᾽ ὅ,τι 
βούλομαι. ᾿Αλλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. ᾿Αποκρίνου δή, 
ἢ δ᾽ ὅς, ᾧ ἂν τί ὀγγένηται σώματι, ζῶν ἔσται; ὯΩ: ἂν 

7, ἔφη. Οὐκοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἔχει; Πῶς γὰρ 
᾿ οὐχί; ἢ δ᾽ ὅς. Ἢ ψυχὴ ἄρα ὅ,τε ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, 1) 

40 ἀεὶ ἥκει ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρουσα ζωήν; "Ἥκει μέντοι, ἔφη. 
Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ ἐναντίον ἢ οὐδέν; "Ἔστιν, 
ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ 
αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε δέξηται, ὡς ἐκ τῶν 

πρόσθεν ὡμολόγηται; Καὶ μάλα σφόδρα, ἔφη ὃ 
Ξ:ς Κέβης. 

10]. Τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου 
ἰδέαν τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν; ᾿Ανάρτιον, ἔφη. Ἰὸ δὲ 

δίκαιον μὴ δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται; 
μουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. Εἶεν ὃ δ᾽ ἂν θάνατον Ἰ 

2. 
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μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν; ᾿Αθάνατον, ξφη. Οὐκοῦν 
ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον; Οὔ. ᾿Αθάνατον ἄρα ἡ 
ψυχή; ᾿Αθάνατον. δεν, ἔφη" τοῦτο μὲν δὴ ἀποδε- 
δεῖχθαι φῶμεν ἣ πῶς δοκεῖ; Καὶ μάλα γε ἱκανῶς, ὦ 
Σώκρατες. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης; εἰ τῷ ἀναρτίῳ ὅ 

100 ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέθρῳ εἶναι, ἄλλο τι τὰ τρία ἣ ἀνώ- 
λεθρα ἂν ἦν; Πώς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄθερμον 
ἀναγκαῖον ἦν ἀνώλεθρον εἶναι, ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα 
θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξῇει ἂν ἡ χιὼν οὖσα σῶς καὶ 
ἄτηκτος; οὐ γὰρ ὧν ἀπώλετό γε, οὐδ' αὖ ὑπομένουσα τὸ 
ἐδέξατ᾽ ἂν τὴν θερμότητα. ᾿Αληθῆ, ἵφη, λέγεις. Ὡς 
δ' αὕτως, οἶμαι, κᾶν εἰ τὸ ἄψυκτον ὠνιόλεθρον ἦν, 
ὁπότε ἐπὶ τὸ πὺρ ψυχρόν τι ἐπίοι, οὕποτ᾽ ἂν ἀπεσβέν- 
νυτο οὐδ' ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελθὸν ᾧχετο.. 

Β ̓ Ανάγκη, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ 15. 

τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλε- 
θρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν θάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν 
ἴῃ, ἀπόλλυσθαι" θάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν ̓ προειρη- 
μένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεθνηκυῖα, ὥσπερ τὰ 
τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ γ᾽ αὖ τὸ περιττίν, 1ο 
οὐδὲ δὴ τὸ πῦρ ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ θερμό- 
τῆς. ἀλλὰ τί κωλύει, φαίη ἄν τιᾷ, ἄρτιον μὲν τὸ " 
περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ ἀρτίον, ὥσπερ 

Ο ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνον ἄρτιον 
γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ὧν ἔχοιμεν διαμά- ἃς 
χεσθαι ὅτι οὐκ ἀπόλλυται τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ἀνώ- 

. λεθρόν ἐστιν ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳδίως 
ἂν διεμαχόμεθα ὅτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν 

β τρία ἢ Βοάϊ. ἐπ τοὶ τωβα. δ (Ὁ. Ἡσπα. ἣ ον. ΒΕκΚ, 
11 4. Ὡς δ' αὕτω: Βταν Βὲ4}}Ρ., αὶ Ἔριν. Ῥτοίοσο. ᾿Ωσαύτω: οὰ 
δλο δυϊδμουί εν οἵ ἐ89 Βοάϊ. δοὰ ΤῸΝ, 8 ἐπήει 411 τηδβα. ὑπὲ οὩ6. 
ὁποίη Δ, ἑπίοι Βοϊεῖς, Β[4110. δὰ ἀντ μεν βοὰὶ, διδ}ν, στο. 
ἀπολλυμένου Βοος, ᾿ 

Ὁ 
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καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα' καὶ περὶ “πυρὸς καὶ 
θερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ὧν διεμαχόμεθα. ἣ οὔ; 
Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, 
εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ 

5 ἄν εἴη πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος᾽ εἰ δὲ 
μή, ἄλλου ἂν δέοι λόγου. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου Ὁ) 
γε ἕνεκα' σχολῇ γὰρ ἄν τε ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο, 
εἴ γε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν φθορὰν δέξεται. 

ΠΥ]. Ὃ δέ γε θεός, οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ 
10 αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τε ἄλλο ἀθάνατόν ἐστι, 

παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθέΐϊη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. 
Παρὰ πάντων μέντοι νὴ Δία, ἔφη, ἀνθρώπων τέ γε 
καὶ ἔτε μᾶλλον, ὡς ἐγῴμαι, παρὰ θεῶν. ὋὉ πότε δὴ 
τὸ ἀθάνατον καὶ ἀδιάφθορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχὴ ἥ, εἰ Ἡ 

15 ἀθάνατος τυγχάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἄν εἴη; Πολ»- 
λὴ ἀνάγκη. ᾿Εἰπιόντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον 
τὸ μὲν θνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ 
ἀθάνατον σῶν καὶ ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχω- 
ρῆσαν τῷ θανάτῳ. Φαίνεται. Ἰ]Παντὸς μᾶλλον ἄρα, 

820 ἔφη, ὦ Κέβης, ψυχὴ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ 107 
ὅντε ἔσονται ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐν “Αἰδου. Οὐκ οὖν 
ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλο τι 
λέγειν οὐδέ πη ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ εἰ δή τι 
Σιμμίας ὅδε ἥ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει μὴ κατα» 

25 συγῆσαι᾽ ὡς οὐκ οἷδα εἰς ὅντινά τις ἄλλον καιρὸν 
ἀναβάλλοιτο ἣ τὸν νῦν παρόντα, περὶ τῶν τοιούτων 
βουλόμενος ἤ τι εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι. ᾿Αλλὰ μήν, ἡ δ᾽ 
ὃς ὁ Σιμμίας, οὐδ' αὐτὸς ἔχω ἔτε ὅπῃ ἀπιστῶ ἔκ γε 
τῶν λεγομένων᾽ ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ 

8 εἱ τό γε Βοκῖκ, Β1.110. ἱπδὶ ἐο Βοάϊ, ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον 
Ῥοκὶκ, . ναξ καὶ Ο.2. Βιοουα. ὃν οἵ. Βοϊεῖς, τὰ ἐδ9 

{"ο 
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λόγοι εἰσί, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων, 
Β ἀναγκάζομαι ἀπιστίαν ἔτε ἔχειν παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ 

τῶν εἰρημένων. Οὐ μόνον γ᾽, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Σω.- 
κράτης, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις 

τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσίν, ὅμως ἐπισκε- κα 
πτέαι σαφέστερον' καὶ ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς 

ἐγῴμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν 
μάλιστα ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ 
σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, 

ἔφη, λέγεις. 1ο 
1.011. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον δια- 

Ο νοηθῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμελείας δὴ 

δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτον μόνον, ἐν ᾧ κα- 
λοῦμεν τὸ ζῇν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ ὁ κίνδυνος 
νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. τς 

εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἕρμαιον 
ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσε τοῦ τε σώματος ἅμα 
ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς" 
νῦν δὲ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη 
αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ 20 

Ὁ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς “Αἰδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν 
τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ μέγιστα λέγεται 

᾿ ὠφελεῖν ἡ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα εὐθὺς ἐν ἀρχῇ 
τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα τελευ- 25 
τήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα 
εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεῖ 
τοὺς ξυλλογέντας διαδικασαμένους εἰς “ΔΑιδου πορεύε- 

Ἑ σθαι μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ᾿ 
ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι' τυχόντας δ᾽ ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν 30 

11 ἀθάνατος Πΐοττα. ἐστιν αἀά, βοκῖς,, δὰ οἵ. Βοάϊ, δὲ τηοδὲ 
ξοοὰ τωδα. 43 μέγιστα λέγεται Βοὰϊ. λέγεται μέγιστα Βοκῖκ, 
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καὶ μείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν 
κομίζει ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περιόδοις. ἔστι 
δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" 108. 
ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλὴν οἷμόν φησιν εἰς “Αἰδου φέρειν, 

5 ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ 
ἂν ἡγεμόνων ἔδεε οὐ γάρ πού τις ἂν διαμάρτοε οὐδα» 
μίσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ 
“τεριόδους πολλὰς ἔχειν᾽ ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομί» 
μων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω. ἡ μὲν οὖν κοσμία ᾿ 

:ο τε καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ 
παρόντα' ἡ δὲ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, 
ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν εἶπον, “τερὶ ἐκεῖνο τολὺν χρόνον 
ἑἐπτοημένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ ἀντιτεί- Β 
νασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ 

1:5 προστεταγμένου δαίμονος οἴχεται ὠγομένη. ἀφικο- 
μένην δὲ ὅὄθιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καί τι 
πεποιηκυῖαν τοιοῦτον, ἣ φύνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ 
ἅττα τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ 
ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν 

80 ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκτρέπεται καὶ οὔτε ξυνέμπορος 
οὔτε ἡγεμὼν ἐθέλει γύγνεσθαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν 
πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἄν δή τινες χρόνοι γένων- 
ται, ὧν ἐξελθόντων ὑπ᾽ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ 
πρέπουσαν οἴκησιν ἡ δὲ καθαρῶς τε καὶ “μετρίως ᾿ 

, 385 τὸν βίον διεξελθοῦσα, καὶ ξυνεμπίρων καὶ ἡγεμόνων 
θεῶν τυχοῦσα, ᾧκησε τὰν αὐτῇ ἑκάστη τόπον προσή- 
κοντα. εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ θαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, 
καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ 
γῆς εἰωθότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 

240. 1,0ὙΠ. Καὶ ὁ Σιμμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, Ὁ 
ὦ Σώκρατες; περὶ γάρ τοι τῆς γῆς καὶ αὐτὸς. πολλὰ 

10 δίνπῳ Αἱ] σϑδα. διὰ οὐδ, οἶπερ Οονοί, Νον. ζωϑοῖ. ». 624, 
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δὴ ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείθει" ἡδέως ἂν οὖν 
ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Γλαύκου 
τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ γ᾽ ἐστίν" ὡς 
μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν 
Γλαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἄν οἷός ς 
τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ 
ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. 

Ἑ; τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ 
τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν με κωλύεε λέγειν. ᾿Αλλ’, ἔφη 
ὁ Σιμμίας, καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. Πέπεισμαι τοίνυν, ἡ δ᾽ το 
ὅς, ἐγὼ ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ 
"περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ 

109 μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, 
ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ 
οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν τὸ 
ἐσορροπίαν' ἰσόρροπον γὰρ πρῶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν 
μέσῳ τεθὲν οὐχ ὄξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε 
κλιθῆναι, ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ, πρῶτον μέν, 
ἡ δ᾽ ὅς, τοῦτο πέπεισμαι. Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σεμ» 
μίας. Ἕτι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ 20 

Β ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ 
Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα ὁ 
μύρμηκας ἣ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, 
καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖς τοιούτοις τό- 
ποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ τὴν γῆν πολλὰ Ἂς 
κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μογέθη, εἰς 
ἃ ξυνερρυηκέναε τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ τὸν 
ἀέμα' αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι 
τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπερ ἐστὶ τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰθέρα 

Ο ὀνομάζειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθότων 30 

84 Γλαύκου γέ μοι τέχρη Βοϊὶ, Το στᾶα τατῖου ἐα ἐδ παρα: 
1 [οἱϊον ἐδθ 18 νυ ρῶτον μὲν τείννν Ἀοχζ, τοίνυν οα, 
ν γδγτάτον 188. 
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᾿λέγειν᾽' οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ ξυρρεῖν 
ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς 
κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς 
οἰκεῖν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι τοῦ πε- 

ξ λήγους οἰκῶν οἵοιτό τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰκεῖν καὶ 
διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα 
τὴν θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά 
τε καὶ ἀσθένειαν μηδεπώποτε ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς θα- Ὁ 
λάττης ἀφυγμένος μηδὲ ἑ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύ- 

ἔο ψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, ὕσῳ καθα- 
ρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, 
μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρακότος. ταὐτὸν δὴ 
τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι" οἰκοῦντας γὰρ ἔν τινι 
κοίλῳ τῆς γῆς οἴεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν 

τ: ἀέρα οὐρανὲν καλεῖν, ὡς διὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ 
ἄστρα χωροῦντα" τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον, ὑπ᾽ ἀσθενείας ἘῚ 
καὶ βραδυτῆτος οὐχ οἴους τε εἶναι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾽ 

ἔσχατον τὲν ἀέρα’ ἐπεί, εἴ τις αὐτοῦ ἐπὶ ἄκρα ἔλθοεε - 
ἢ πτηνὸς γενόμενος ὠναπτοῖτο, κατιδεῖν ὧν ἀνακυ.. 

4οψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλώττης ἰχθύες 
ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ 
τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσθαι 
θεωροῦσα, γνῶναι ἄν ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς οὐ- 

ρανὸς καὶ τὸ ἀληθᾶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἥδε 110 
85 μὲν γὰρ ἡ γὴ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε 

διεφθαρμένα ἐστὶ καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ τὰ ἐν τῇ 
θαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἄλμης, καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον 
λόγου ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
οὐδέν ἐστι, σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ὠμήχα» 

«(ιν 

168 «αι τοιοῦτον ἱὲ ἘἩοϊμάονῖ᾽ οὐ. εἶναι ταυτόν Ἰη86. τὸ δὲ. 
δευύτατον ἤσιτα. [190 ὠνάπτοιτο Βοϊῖ. ἀνώπτοῖτο Βοὰ]. κατιδεῖν 
ἂν: ἂν οὐὰ. Βεορδαδσα. 47 φύεται ἀπὰ [80 Οἶδος τοσὰβ 87 
εἶναι ἰπ ἴδιο οζάοε οἱ ἴδιο Βοάϊ, φύεται ἄξιον λόγον οὐδὲν Βοϊεῖ,, 
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νος καὶ βόρβοροί εἰσιν, ὅπου ἂν καὶ γῆ ἦ, καὶ πρὸς 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη κρίνεσθαε οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια" 
ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν ππαρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι πλέον φανείη 

Β διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λόγειν [καλέν, ἄξιον 
ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ Καὶ β 
τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὧ Σώ- β 
κρατες, ἡμεῖς γε τούτον τοῦ μύθον ἡδέως ἂν ἀκού- 
σαιμεν. 

ΩΧ, “Λέγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν 
εἶναι τοιαύτη ἡ γῇ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο το 
αὐτήν, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώ- 

μᾶσι διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματὰ 
Ο ὥσπερ δεύγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται: ἐκεῖ 

δὲ πᾶσαν τὴν γὴν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ 
λαμπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἣ ἢ τούτων' τὴν μὲν γὰρ τς 
ἁλουργὴ εἶναι καὶ θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοε- .. .. 
δῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἣ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐς Θ᾿ 
τῶν ἄλλων χρωμάτων ξυγχειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτε 
“πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ ᾿ 
γὰρ αὑτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκ- 20 
πλεα ὄντα, χρώματός τι εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ὙΠΟ 

Ὁ ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστα ὅν τι αὐτῆς 
εἶδος ξυνεχὲς “ποικίλον φαντάζεσθαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ 
τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυόμενα φύεσθαι, δένδρα τὰ καὶ 
ἄνθη καὶ τοὺς καρπούρ᾽ καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡσαύτως καὶ ας 
τοὺς λίθους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν τε λειότητα 
καὶ τὴν διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω" ὧν καὶ τὰ 
ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ὠγαπώμενα μόρια, σάρ- 
διά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ πάντα τὰ 

Ε; τοιαῦτα, ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅ,τι οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι 3ο 

κλλὸ ἀπέδρα, τα δῶ πσοισως ἂν παρα ἐς 
20 ἔκπλεα Βοὰ]. δΔηὰ ΙΔΩΥ ποοὰ χρδ8. ἔμελεα 

ῬΠΔΈ, ῬΗ, β 
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τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι 
οἱ λίθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διε- 
φθαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης 
ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ 

5 τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ νόσους 
παρέχει. τὴν δὲ γῆν αὐτὴν κεκοσμῆσθαι τούτοις τε 
ἅπασι καὶ ὅτε χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 111 
αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὴρ αὐτὰ πεφυκέναι, ὄντα. 
πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς, 

το ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι θέαμα εὐδαιμόνων θεατῶν. ζῶα 
δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, τοὺς 
μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ “τερὶ τὸν ἀέρα, 
ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατταν, τοὺς δὲ ἐν νήσοις ἃς 
περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας" καὶ ἑνὶ 

:ς λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ καὶ ἡ θάλαττά ἐστε πρὸς 
τὴν ὑμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν 
ὁ ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς κρᾶσιν Β 
ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον 
τε ζῇν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ἔψει καὶ ἀκοῇ καὶ 

80 ΄σει καὶ πᾶσε τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ 
αὐτῇ ἀποστάσει, ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκε καὶ 
αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεῶν ἄλση 
τὸ καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς 
εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις τῶν 

.85 θεῶν καὶ τοιαύτας ξυνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς “πρὸς 
αὐτούς" καὶ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶ- (Ο 

1 καλλίω Βοὰϊ. πὶ τοοαὲ τὴ65. (5 4110. Ἐζογτ.)} κάλλιον Βοκῖ, 
ΟΏΘΙΒΒ, 8 εἰσὶ καθαροὶ Βοὰϊ. καθαροί εἰσι Βοκῖκ. ἘΠῚ [80 

δενρο ξυνερρνηκ 

Βεν τ ἕξ 
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σθαι ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην 
εὐδαιμονίαν τούτων ἀκόλουθον εἶναι. 

1Χ. Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι καὶ 
τὰ περὶ τὴν γῆν τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ 
ὄγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν 5 
βαθντέρους καὶ ἀναπεπταμένους μᾶλλον ἣ ἐν ᾧ ἡμεῖς 
οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βαθυτέρους ὄντας τὸ χάσμα αὐτοὺς 

Ὦ ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὗς καὶ 
βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέ- 
ρουτ' τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν εἷς ἀλλήλους συντε- 1ὸ 
τρῆσθαί τε πολλαχῇ καὶ κατὰ στενότερα καὶ ἑὐρύτερα, 
καὶ διεξόδους ἔχειν, ὗ πολὺ μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων 
εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆρας, καὶ ἀενάων ποτα- 
μῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ θερμῶν ὑδάτων 
καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους ποτα- τς 
μούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρον καὶ 

Ἑ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρρὸ τοῦ ῥύακος 
πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ' ὧν δὴ καὶ 
ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσθαι, ὧν ἂν ἑκάστοις 
τύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιρροὴ γυγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα 30 
κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰαραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν 
τῇ γῇ" ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν τοιάνδε 
τινά. ὅν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς ἄλλως τα μέγιστον 

115 τυγχάνει ὃν καὶ διαμπερὲς τετρημένον δι᾿ ὅλης τῆς γῆς, 
τοῦτο ὄπερΟμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 55 
τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον' 

ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιη- 
᾿ τῶν Τάρταρον κεκλχήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα 
συρρέουσί τε πάντες οὗ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν 
ἐκρέουσι᾽ γίγνονται δὲ ὅκαστοι τοιοῦτοι δι᾿ οἵας ἂν καὶ 30 

ἢ αὐτῶν Ταδίηρ. αὐτῶν Ἠοϊηδοτί κοὰ Βεκ, 11 σταύτερα Βοκκ, 10 ἐκάστους Βοκῖ,, Βέαἰ ιν, πίε! ἐδο ταδα. ἐκείνους Ηάστο, αὐ» 
θ-- 
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τῆς γῆς ῥέωσιν. ἡ δ᾽ αἰτία ἐστὶ τοῦ ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν Β. 
καὶ εἰσρεῖν πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυθμένα οὐκ ἔχεὲ 
οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυμαίνει 
ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ 

ς ταὐτὸν ποιεῖ" ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπ᾽ 
ἐκεῖνα τῆς γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ 
ὥσπερ τῶν ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τα καὶ ἀναπνεῖ 

᾿ ῥίον τὸ πνεῦμα, οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ 
τὸ πνεῦμα δεινούς τινας ἀνέμους καὶ ἀμηχάνους παρέ- 

ἴο χεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν τε οὖν [ὁρμῆσαν 
ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ. εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω και ( 
λούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ τῆς γῆς 
εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες" 
ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, τὰ 

1ς ἐνθάδε πληροῖ αὖθις, τὰ δὲ πληρωθέντα ῥεῖ διὰ τῶν 
ὀχετῶν καὶ δια τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τόπους ἕκαστα 
ἀφικνούμενα, εἰς οὖς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, θαλάτταςἡ 
τὲ καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρηνας ποιεῖ" ἐντεῦθεν --- 
δὲ πάλιν δυύμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μακροτέρους 

40 τόπους περιελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ Ὁ) 
βραχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ 

᾿ μὲν πολὺ κατωτέρω ΄ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον' πάντα 
δὲ νποκάτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταν- 
τικρὺ ἢ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" 

45 ἔστι δὲ ἃ παντάπασι κύκλῳ περιέλθόντα, ἣ ἅπαξ ἣ 
καὶ πλεονάκις περιελιχθέντα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ 
ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. 
δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν ἑ ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ μέσου καθιέναι, Ἐ 
πέρα δ᾽ οὔ ἄναντες γὰρ ἀμφοτέῤοις τοῖς. ῥεύμασι, τὸ 

ἦο ἑκατέρωθεν γίγνεται μέρος. ᾿ 

10 [ὁ στὰ. Βοάϊ. Ῥγδαοκοίοᾶ Βέα]Ρ. κοὰ 
ἐς 10 [ρρηνεν στ, Βα, ὶ γα τὰ ἐπ ω τον 

το Ὁ αἰ κὐπρον 5 



 ΦΑΙΔΩΝ.᾿ 8ὅ 

1ΧῚ. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα 
καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι τυγχάνει δ᾽' ἄρα ὄντα 
ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα, ὧν τὸ 
μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ ὁ καλού- 
μενος Ὦκεανός ἐστι, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναν- δ᾿ 
τίως ῥέων ᾿Αχέρων, ὃ ὃς δι ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων 

113 καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γὴν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται 
τὴν ᾿Αχερουσιάδα, οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ 
τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται καί τινας εἱμαρμένους χρό» 

νους μείασαι, αἱ μὲν μακροτέρους; αἱ δὲ βραχυτέρους τῳ 
πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν ζώων γενέσεις. τρίτος 
δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς 
τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν “πυρὶ πολλῷ 
καιόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τῆς παρ᾽ ἡμῖν 

: - θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ ἐντεῦθεν δὲ τς 
Β χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης, περιελεττόμενος δὲ 

[τῇ γῇ] ἄλλοσέ τε αφικνεῖται καὶ πταρ᾽ ἔσχατα τῆς 
᾿Αχερουσιάδος λίμνης, οὐ ξυμμυγνύμενος τῷ ὕδατι' 
περιελεχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω 
τοῦ Ταρτάρου" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἑπονομάζουσι Πυρι- 20 
φλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυ- 
σῶσιν ὅπῃ ὃν τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δ᾽ αὖ καταν- 
τικρὺ ὁ τέταρτος ἐκπίπτει εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τέ 
καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, χρῶμα δὲ ἔχοντα ὅλον οἷον ὁ 

Ο κυανός, ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, 'ς 
ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, Στύγα ὁ δ' ἐμπεσὼν 
ἐνταῦθα καὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς 
κατὰ τῆς γῆς, περιελεττόμενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ Πυ- 

4 περὶ Βοϊκῖ, πέρι Ἑζοστα. 14 καιόμενον ἐδ χηκδβ. καόμενον 
οὶ, Βέ4110. ΤΆ σῇ γῇ ὈὉταοκοίοὰ Ὁ Ηοὶν»ἁ. διὰ Ἡοστα., ἔμοδο 
ποσὰ θοΐπα οἵ. ὮῪῚ ΤΒθοῦοσ. διὰ Ἐπδοῦ. Ἠΐἢο αποίθ ἔπ Ῥϑδβαβθ. 
20 ἐπονομάζουσι τηορῦῖ τ288. ὅτι ὀνομάζουσι Βοάϊ. ὃν ὁγομ. Ἡασζτα, 
28 ἐναντίων ΒΟΧΚ. ματὸ δὰ ν. 86, ὃ, δραίωεὶ ἅιο Βοάϊ, δοιὰ (29 
“οὰ Ση88. 
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ριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ ̓ Αχερουσιάδε λίμνῃ ἐξ 
ἐναντίας καὶ οὐδ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδε μίγνυται, 
ὡλλὰ καὶ οὗτος κύκλῳ “περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὰν 
Τάρταρον ἐναντίος τῷ Πυριφλογέθοντι᾽ ὄνομα δὲ τούτῳ 

4 ἐστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι, Κωκυτός. 
ἩΧΤῚΙ. Τούτων δὲ οὕτω πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφί. Ὁ 

κωνται οἱ τετελευτηκότες εἷς τὸν τόπον οἷ ὁ δαίμων 
ὅκαστον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς 
καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ μή. καὶ οὗ μὲν ἄν δόξωσι 

το μέσως βεβιωκέναε," πορευθέντες ἐπὶ τὸν ᾿Αχέροντα, 
ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ὀπὶ τούτων 

ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ 
«αθαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας ἀπο- 
λύονται, εἴ τίς τε ἡδίκηκε, τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς 

14 φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος" οὗ δ᾽ ἂν δόξωσιν Ἐ 
ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτημάτων, ἣ 
ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους ἀδίκους 
καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ ἄλλα ὅσα “ 
τοιαῦτα τυγχάνει ὄντά, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα 

80 μοῖρα ῥέπτει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅθεν οὕποτε ἐκβαίνου- 
σιν. Ὶ οἱ δ᾽ ἀν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτη- 
κέναε ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα ὑπ᾽ 
ὀργῆς βίαιόν τε πράξαντες, καὶ μεταμέλον αὐτοῖς τὸν 110 
ἄλλον βίον β.ὥσιν, ἣ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ 

8ς τρόπῳ γενωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν 
Τάρταρον ἀνάγκη, ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν 

᾿ κεῖ γενομένους ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδρο- 
φόνους κατὰ τὸν Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ 
μητραλοίας κατὰ τὸν Πυριφλεγέθοντα" ἐπειδὰν δὲ 

80 φερόμενοι γένωνται κατὰ τὴν λίμνην τὴν ᾿Αχερου- 
σιώδα, ἐνταῦθα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, οἱ μὲν οὗς 

ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὖς ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ ἱκετεύ- 
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Ἑ ουσι καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην 
καὶ δέξασθαι, καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ 
λήγουσι τῶν κακῶν, εἰ δὲ μή, φέρονται αὖθις εἰς τὸν 
Τάρταρον κἀκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα 
πάσχοντες οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν 
οὗς ἠδίκησαν αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν 
αὐτοῖς ἐτάχθη οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ 
ὁσίως βιῶναι, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν 
ἐν τῇ γῇ ἐλευθερούμενοί τε καὶ ἁπαλλαττόμενοι ὥσπερ 

Ὁ δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνού- το 
μενοι καὶ ἐπὶ τῆς γῆς οἰκιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν 
οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων 
ζῶσι τὸ παράπαν εἷς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ εἰς οἰκή- 
σεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε ῥάδιον 
δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τς 
τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, ὦ Σιμμία, πᾶν 
ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετα- 
σχεῖν" καλὸν γὰρ τὸ ὦθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

ῺὮ {.Χ1Π΄.. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα διεσχυρίσασθαι οὕτως 
ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί "20 
ὅτι μέντοι ἣ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἅττα περὶ τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθανατόν γε ἡ 
ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ 
καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν " καλὸς γὰρ᾽ 
ὁ κίνδυνος " καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ, 25 
διὸ δὴ ὄγωγε καὶ πάλας μηκύνω τὸν μῦθον. ἀλλὰ 
τούτων δὴ ἕνεκα θαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ 

Ἑὶ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ 
τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρί- 
ουὅς τε ὄντας καὶ πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπεργά- 30 

8. ἠδίκησαν Βοὰϊ. διλὰ ὩΘΑΥΪΥ 411 56. ἠδικήκασιν Βοκκ, ἩΐῈ 
εἶδ 1 ἐπὶ τῇ: γϑι. ΒοΧΚ ἔγοτα Βιουαοῦι, Τπροᾶος. κκιὰ 

Ἐπκοὶλ, τῆς ὁχα, ἐῶ ΑἹ] χαβα, δηὰ Ὁ Βρδιτα, 
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ζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ 
κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ αὐτῆς 
κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ 
ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς “Αἰδου 11 

5 πορείαν,. ὡς πορευσόμενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ, 
ὑμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης μαὶ οὗ 

ἄλλοι, εἰσαῖθις ἔν τινε χρόνῳ ἕκαστοι πορεύσεσθε" 

ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἷμαρ- 
μένη, καὶ σχεδόν τί μοε ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λυ. 

το τρύν᾽ δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ 
φάρμακον καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν 
νεκρὸν λούειν. 
ἜΧΙΤ. Ταῦτα, δὴ εἷπέντος αὑτοῦ ὁ Κρίτων, Ἐζενἢ 

ἔφη, ὦ Σώκρατες" τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ Β 
χε περὶ τῶν παίδων ἢ περὶ ἄλλου του, ὅ,τε ἄν σοι ποιοῦν-. 

τες ἡμεῖς ἐν χόριτε μάλιστα ποιοῖμεν; ἽΑπερ ἀεὶ 
λέγω, ἔφη, ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον" ὅτε ὑμῶν. 
αὐτῶν ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ “- 
ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ. 

40 νῦν ὁμολογήσητε᾽ ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αἰτῶν ἀμελῆτε, καὶ 
ψ΄ μὴ θέλητε ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα 

» καὶ τὰ έν τῷ ἔμπροσθε; χρόνῳ ζῆν, οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ 
ΧΞ Ὃὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον Ο 

ποιήσετε... Ταῦτα μὲν τοίνυν ππροθυμηθησόμεθα, ἔφη, 
ας οὕτω ποιεῖν" θάπτωμεν δέ σε τίνα τρόπον; “Ὅπως ἄν, 

ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητέ με καὶ μὴ ἐκφύγω 
ὑμᾶς. γελάσας δὲ ἅμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέ-. 
ψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Κρέτωνα, ὡς ἐγώ .: 
εἶμε οὗτος ὁ Σωκράτης, ὁ νυνὶ διαλεγόμενος καὶ διατάτ-. 

λοτων ἕκαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴεταί με ἐκεῖνον, 

κ,͵ἱῇ Τὰ προ δϑα ορίαηι ας Βοῖς. 4 ὑμῶν ως αἷτῶν 



ΦΑΙΔΩΝ. 89. 
ναι, ὃν ὄψεται ὀλύγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 

Ὁ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- 
γυήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγνᾶτο. οὗτος 
μὲν γὰρ ἢ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγνήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἐσθαι ἀν ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ἡ ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἢ κατορι! ἀγανακτῇ 

ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἦ προτίθεται Σωκράτη ἣ ἐκφέρει ἢ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ Ὁ 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἡ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 

1ΧΥ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵ- «ο΄ 
κημά τι ὡς λουσύμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 
ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 

᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι 5. 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
--καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις] ἐναντίον 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστεῖλας ἅττα ἐβού- 30 

12. καόμενον Βεχὶκ, πῆ φσναγαὶ σδα. 18 δεὶν ἅττα Βδκκ, Ἐπ ἘΣ ἈΞΈΣΕΝ 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 

σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὕ ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὐτόν͵ Ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς π᾿αραγγέλλω “τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ' ἐγὼ 

10 καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿ καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἷδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὼρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν͵ οἷσθα γὰρ ἃ ἥλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

Σξ καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 

ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσΐει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τρυψάτω ὁ ἄνθρω- 
πος. καὶ ὃ Κρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ- ΒΒ 

45 κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- 
κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξνγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου ἔτι γὰρ 

ἈΣΈΠΡΎΣ Κρϑαιρνδὲ δοαιρτὶ ας σας τες Φ ἄλλων 
ϑοῖι πτλεισαν Βολς βίην. πὰ στὸ πα 14 ἀγγέλλων Βοάϊ. 
δινὰ ἸΔΔΩΥ Σαδ8, ὠγγελών Βοκῖὶ, διὰ Οονοί, Ἶας. [σὲ Ρ. 90. ᾿ 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, ἘἙκότως Ὑ᾽, ἔφη, ὧ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
“πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΧΥῚ. Καὶ ὁ Ἰζρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ. παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναε τὸ φάρ- τὸ 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὀὺ γὰρ 

τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 
Β ἣ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 

γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. τς 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20. 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσα!ί τινι; ἔξεστιν, ἢ ἢ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ πον τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ γρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

γ΄ ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ὀγὼ εὔχομαί τε καὶ 25 
γένοιτο ταύτῃ. καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

ν΄ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- 
ΠΣ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς ὑρζοί τε Ἶσῶ γεατέχειν τὸ μὴ 

φιὰ ὥϑἌι 
8 εἰκότω: ἷα εομεϊδοτοὰ δρασίοαδ ὉΥ Οοβεί, Νον. Ἰωοῖ, ν. 102: 

ΒΟΙΏΘ ΙΩδ8. ὮΔΥΟ εἰκότως ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ. Π. δώσεν 
Βοκκ. στὰ 180 οὗΠΟΣ σαδ8. 40 πόματος: ἴδ τη65. 8:14110. Ῥχοίοσ: 
πώματος. τί λέγει: περὶ τοῦ πώματοε; ἀποσκεῖσαί τινι ἔξεστιν ἦ οὔ; 
Οονεὶ, ας, 196. ν. 106. 424 μετοίκισιν Οοδνοῖ, ας. [δεῖ Ἀ. 108. ᾿ 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν “- «ὧν 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ μὴ γε ΔΩ ἘΩ δνροῦ ἀντ παγετημὶ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὗ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀν- 

ς δρὸς ὁ ἑταίρου ἐστερημένος εἴην" ὁ δὲ Κρέτων ὅτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ 76 τε ἅγαβρν ἀ- 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [οὐδένα οὐ κατέ. 

10 κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτουν. ἐκεῖ- 
«ἡ »ος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 

ΟΝ, οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 
μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν᾽ καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὅ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἵ 

βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο' ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 

.μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας᾽ καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

« ἅς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι - 
αὐτοῦ ἣν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψνχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἐλεκτρυόνα' ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε., ᾿ 'Αλλὰ 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τε ἄλλο 
μαῖα ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ὅτι ἀπεκρίνατο, 

ὀλόγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὃ ἄνθρω- 
Ανναν αν αὐτου, καὶ ὃν τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ ἘΚρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἥ μεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 

δικαιοτάτου. 



, 



ΝΟΤΈΒ. 

Ἰ--ἸΥὔ. τβοσῦοῦξι ἹΥΟΙΡΕΝΥΘ ΟΣ ἸΉΞΒ ἘΛΕΙΥ ΜΟΒΝΙΧΟ ΣῈ ἘπῸ 
ῬΒΙΘΟΚ. 

1. ν. 1, 1. Αὐτός "Ῥρεσβοιδιῖὶγ" ἘὙμ8ο ποσὰ ἐδ διορμιδι ΠΥ 
Ῥὶιδοοὰ δὲ ἔδο Ὀορππίης οὗ ἐδο δεαὶ δοπίοηοο διὰ οὗ ἰδ Ἡδοὶθ 
ἀἰδϊοσθο ἰὰ οὐδε ἰο υἱμάϊοδέο σγϑδαίοσ διϊ μοι οὶ ἰο ἐδ Ὑοἷ9 
τοϊδέλου. 8.60 61δοὸ ὕοδ. Ὁ. 826.Ὀ. δ τί---στι΄ ἅττα κιτλ. "οἵ τῶδε 
πιδίοτο ποῖ [89 ἰδίησα Ὠ6 δαὶὰ :᾽ τί αἰδσιὰδ ἔος τίνα δοοοκάϊῃρ ἐο δα 
ἑάΐοτα ἔσοᾳυθεὶ δοῦσα ἰῃ Ρὶαῖο, αἵ. Οοχα. δ0θ 6, σκεπτέον, τί τὰ 

συμβαίνοντα οἱ Ηΐρῃ. ταδὶ. 386 », τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σον ἀκροῶνται 
οὐ ἘΘΙΒΥρῶν, 16 Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα: 860 δἷοο Βἰδδ6]] 
830. 8611 ἢ 381. Βυὶ ἱξ πουϊὰ ῬᾺ Ῥοζνοσβο ἰοὸ οὐεζοοὶ ἔδοθο μδδ- 
Βαβοα πὰ ἩΔοδ τὸ διηᾷ ἔδο χορυΐον οοπείχιοξΐοι ς 6. (. Βοῖο ὅθ α, 
τίνα ἣν τὰ λεχθέντα, 8 Ῥθταδο χοσυστίτα δἷϑο 103 Δ, δὲ ἐο νερίπηΐησ 
οὗ οἷ. Σ.: 800 δἰοὺ Αδδβολιέπι. δὰν. Τίτοδσοι. ἢ 1δέ, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 
ἀντεγέγραμμαι. 6 τοπα. οἴϊδηῃ ὙΔΙῪ ἐπ δυοὶ μδδβδακοα, διὰ ἱξ ἐκ 
ἐποτγοΐοσο δάνίβδ]ο ἰο δὰορὲ ἐδ χοδάϊης εἰνοὰ ὮΥ ἔδο Ὀδεὶ δ- 
τποσίγ. ἔβὺ ἐγώ "1 [0ῸΣ ΣΩῪ Ῥασὶ:᾽ ὀγώ ἰδ οεοἰξἰοὰ ἐπ ΤΏΔΩΥ 1288.. 
Ὁυὲ εἰνοῦ ὮΥ ἴἰμ9 Βοάϊ. διὰ ὥνο οὐδιοσ 1286.; τιοαὶ οὐϊέοτξε οεαὶβξ ἐξ 
(5.411. δογδ "ὨὩδδοὶο 648)Ὸ σωοὰο σηοϊθαίξοσω 8ὸ ῬΡϑθῺΘ ἐπυσθρΌξΣα ̓  
Υἱάοίῃς᾽ : Ὀπὲ δι ΣΟΙ τὸ δυο ὨῸ σα ἰ0 ἀο δὸ δρδίῃσοὶ 80 δυΐδιο- 
χἰΐγ οἱ ἐδο Ῥοεὶῖ τη. ἢ τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ εδουϊᾶ 
οτροσὲ τῶν Φλιασίων, δοὰ ΗΪγροδὶκ ΔοςΌ4}} 1.86 80 ἐπι μἱα ἰαχὲ : νὰξ 
ἭΟΣΟ ἴδ9 Ἰδιίος ευμοϊδοξίνο ἐδ (80 ὩΔΙῺΘ οὗ ἃ ΘΟΌΣΕΣΥ ΟΣ οὗ ἐδ 
ἐπδιοδέξοσιια οὗ ἃ ΘΟΌΣΕΣΥ Οἱ οἱίγ, ἐδιο ασίϊοῖο ἰβ ἐπι Ῥ᾽δὲο μιουξέθδ αν 
οσαξιἐοα : 800 ἔδο ἰβαίδινοοα αυοϊοὰ ὃγ Βὲά(ο)], ἃ 86. 8 ἐπιχω- 
ριάζει ἰξοΣΑΙ “δἰδγα, θὲ 8δὸ ἐπὶ ἐδ οοἿγ ἐδο σοσυΐξ οὗ χεονίοια 
ξοΐωξ, τὸ ᾿δτο ᾿Αϑήναζε; δοεηρ. ἐδ) οοειίξ. παροῖναι εἷς τι δηὰ ποΐ 
ΟὨ Αροΐ. ». 3ὅ, 9. τα νῦν: πὸ δου ϊὰ δυρροδο, 8 δἱιοεὶ ἔξξοο οἴνοις 
ἐδιο ἀδδέδι οἵ 8οαΣ. ῬὨδοδο ἰδ οὰ ἰδ ἯΔῪ ἔσοσα δέδισιδ ἰο μὲ υδὲϊνο 
αἱὲγ ἘΠῚ5, διλὰ εἰορα δὲ Ῥμλίυα οἱ δία χοῦ. ἸΤιἷδ σαγρροοξέξοαι 
δοτὰθ αὶ ὙΘῪ Ἰδίαζαὶ ὀοοδδίοα ἔος ἰδ: ἀἰθοοθχορο, ὃ χνήσοῃ 

κι, τς.» -- 

Φ 
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συχγοῦ "ἴοξΣ ἃ Ἰοὰᾷ ἰἶσηθ:" οοΐρ. βιγιιροα. 172 σ, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν.------ ὅστις ἂν----οἷδε τ' ἣν : ΘΌΤΩΡ. ἘΣ. : 
Μοεὰ, 1811, οὐκ ἔστιν ἥτιε τοῦτ᾽ ἂν "Ἑλληνὶς γυνὴ "Ἔτλῃ ποθ᾽, δὰ 
Ασίβίορι. χα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὄὅλισβον ὀκτωδάκτυλον, Ὃ: ἦν ἂν 

ἡμῖν σκυτίνη ᾿τικουρία. 18 τὰ περὶ τῇ! δίκης ἰδ Δι ΟΣρεοδβαίοι 
δοιωρ]οΐο ἱπ ἐέβοὶ, ἐὸ ἩΠιέοῖ ὃν τρόπον ἐγένετο ἰα οὐδοὰ δα δι 

. Θροχοροδίβ. Ἠοϊπάδοχέ Θὲ} δαγα ἐπδὲ ἐξ πιϊσ αἷδὸ Ὁθ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. ῬλτΛΣΔΥ ῬΘΕΒΑΘΘΒ ΔΙῸ ΧΘΏ. 

Ογεον. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑὨΔΌ. 2, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ἸΙροξένον. 866 ὑοῖονν ἴδ9 ὑοαίπηΐτᾳ οὗ οἷ... ΣΣ. 
1δ ταῦτα μὲν πὶίμδουϊ 4 καθϑοοφαθηὶ δέ, Ὀυξ ἐδ δοἰἐἐμοεὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἰ6 χορ ἑν υπὰἀοσείοοα Ὁ ἐμο τοδὰθσ, ΟΣ τὸ αῦϑ Ποῖθ οὔθ οἵ 
ἕδιο οδϑοδ ἐπὶ Ἡ16 μὲν κἰδηιδ ἴῃ ἴ80 δοῆδθ οὗ μήν: 866 οῃ Οτἑο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῴ ὕστερον: ἰὐγίγ ἀδγε δἱΐξος ἐδο ἐσίδὶ : 

ἐγίσίπία ἀΐξθ τιν οαγοέγε οὲ ἐπ ἐσρεείαϊίοπε πιογεϊ ἐσεθῖς, Εαγ5 βθΏθο8 
Ἐρίεϊ. 8, 1 (70), 9. ὅ60 ἐδ ὑδδδδαρὸ ἔγοῖα. Χοῃοόρμοι ααοίοὰ 

οἱ 3, 12. Ῥ. 23, ἃ ἐστεμμένη πὶ ἸΔΏγ6]- Ἡγοδίλδ, ἰδ γο] Ὀοΐης 

πο εδοσοὰ ἔσζοθ οἱ Αροΐϊο. θ Θησεύε ποτε κι τ.Δ.: [0Σ δ ἀ6- 
ἐαϊ]οὰ δοοουππὲ οἵ ἐἰεΐα 5Βεοο ΡΙ]αὶ. ΤΏοα. α. 1 ΝΗ. 10 καὶ νῦν ἔτι" 

αἵ. αἷδο Ριαἱ. 1166. 6. 238 ἴ. πῆο βαγα ἐμαὶ ἐῃο βῃὴρ πα ἴῃ οχἰβίθῃοθ 
ἈΠΕ ἐπ ἔπηο οὗ δοιμοίσιβ ἐΠ|6 ΡΒ ΔΙοσθδα : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

σῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίου τοῦ Φαληρέω: «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. Ἰὰὲ ἰδ 
Ὡποοχίδὶπ ἱΐ {16 δυδίοιῃ ἐέπο}  τδα οὐβοσχυϑὰ δίξοσ ἐμδὲ ἐἰπ)θ. 12 
καθαρεύειν “ἴο ὍΘ Ῥυτο:᾽ ῬΙυΐΑΣΟΣ ἰῃ 6 Ῥδβδασθ ΒΟΙΩΘΉΝΔΙἪ, ΣΘΒΟΣ» 
Ὀλΐης ἢπΠ0 ὁη6 ἐη Ρίδίο, Ῥμοοίου Ρ. 788 Υ,, Εξαγβ ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 
ϑημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8.690 8180 Ὀοῖον 67 4. ̓ 

12 ἔ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΟΙΩΡ. ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 δοοουῃὶ Μο. έ, 

8, 3 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

δᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπ αν- 
ἄλθῃ. 156 ἀπολαβόντες 8 ἐ80 ἐθομηΐοα] ποσὰ οὗ δβὲρα Ὀοΐπα 

. δοίοϊποᾶ ὮΥ ΘΟΣΈΓΩΙΥ πίηδα: δοὸ Ἡοτοὰ. 3, 116, 3 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 
λαμφθέντες. Ἧδπα. 6,22, ἥν που ὑπὸ ἀπλοία: ἀτολαμβανώμεθα. ῬΙαίο 
υἱτοδοῖΐ, Μοποχ. 400 Υ, ἀπειλημμένων ἐν Μινγυλήνῃ τῶν νεών. 16 

αὐτούς, ἴ.6. τοῦς ναύτας ΟΥὁ πλέοντας ἩΙοῖΣ ἰδ ΘΔΕΙΪ ρὲ ἔγοτι [1:9 
φλοῖον τηοσιἐἰοποα ͵μεΐ Ὀαΐοχο. 

Π. ν. 3, 28 τίνα ἰδ βίταιι ὁπ ἔμ δαίμοσι! οἵ ἐδ ΒοΔΙ, 
δοείδοσ ποιοῖ ἐξ ἐδ δἷδο ἑἐουπὰ ἰπ ἔουν ΟἿΟΣ ΣΩ88.: 866 “ιν, 08 Ὁ. 
1, ὅ, 3844 ἐπιτηδείων «εἶ ἑταίρων (Δέοοχ δ᾽ ρἷοεεα. Ρ. 104 πὶ ὀχρεοθεα 
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ξοίοχομοθ ἰὸ εἶα Ῥαδδϑδσο). 80 ῬΊαϊ. ἂἃθ ἔσζασᾳ. δῃ. ἀδῦ κ, καὶ 
Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροι:. 95 

οἱ ἄρχοντες, Υἱκ. οἱ ἕνδεκα, ἸΔΟΙΟΙ ἀοηοϊοὰ ὈΥ ἐδ δαζθ ὩϑσΩθ ἐν 
40 ΑΡΟΪΟΑΥ͂ 89 ΚΞ, οἷ, αἶδο ἐν. 87 ὁ ἩΐΏΟΓΟ τοῖς ἕνδεκα ἰδ ἃ κἴοπδ οει 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. Ωἢ καὶ πολλοί γε: καί ἱα ὮθΣΘ ποοὰ 

ἐπ δὰ ϑιρρδδεΐο βοσζδο "δῃιὰ ουδπ,᾽ αἴφμε αὐδο ΟΣ αἰφιιε δΙοῃο ἰὩ 
Ἰδι: 8600 Ὦ. οὐ Δροὶ. Ρ. 10, 7. ὅοτῃ. ἐδὅ ὁ ὡς ἐγώ τινα: σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. δ᾽ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχει:, "γοῦ ΔΥΘ Ἰἰδίθηοχα οὗ 
41:0 ὙΘΙΥ͂ ΒδσΩΘ ἱδροαίξοι :᾿ δὸ Τζδοῖι, 300 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν»- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώε, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερο: τοιοῦτο: φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέπει. Τὐἑογα!γ ἕτερος τοιούτοϊ ἰδ "πδὲ Βασι δηοΐδοχ. 
Τὸ ρῥῶσδοο ἰ6 Ἡογζοἀοίθδῃ: 800 1, 120, 11. 8, 79. Τμο μίυχαὶ 
διον ἐμὲ ΕΒομοοζοὶθα Ἧ8Δ8 οὶ ἐπ9 ΟὨΪΥ δυάϊίος οὗ Ῥμηδοᾶο. Θοὰθα 

ΘΟΙΏΡΔΙΘΒ ὑδίον 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 πταρίντα 

με---ἔλεος εἰσύει : ὮΘΣΘ ἯΘ ΒΑΕΥΘ ἔδπ0 νοῦ πὶξ δὲ δοοῦδ. ἰπδὲ δὲ δ: 
ἸαΣ. λίοα. 981 πὸ διὰ ἐδπο δηδιίορουβ ὀχρχοβείοσι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 

οΥ ΙΡὩ. Αὐἱ. 491 μ᾽ ἔλεος εἰσῆλθε. Ὁ τθοῦ δἰτοσνασὰβ τὸ ματο ἐ})6 
ΒδΙΩΘ ὙΟΥῸ ἩϊῈ ἃ ἀδὲλτο : ὅθ Δ. 10 ἀνίρ : δοΐῃρ. δῦουϑ ὅ7 ἃ 

ὁ ἀνήρ. Ἴηο Βοὰϊ. δηιὰ τωδηυ οὐἶμοσ τωβδ. σοδὰ ἀνήρ, ἩΔ116 {110 
ανὶΐοὶϊο ὁ ἰβ οὐ ἀοἃ ὈῪ ἱπίοσίοσ ταδ88.: ἀνήρ ἰ5 τηοϊπαϊηοὰ ὈΥ ΗθΣΤΏΆΣιΣ, 
ἭὮΟ χοΐίοσε ἰοὸ 98 5 Ὅσα. οὗ αἷλ. χενει, πὲ πτίξμουξ τοσοῖ χϑϑδοις, 
8δ8 ΟΣ ποΐθ ΟἹ ἐπδί Ῥρδδδρὸ ΜἘὶ δον, διὰ οἱ ἔμ9 οἷος ποιὰ 

ΒΔ. ᾿πδὲὶγ ροΐμπίδ οὔὧὐ ἐμαὶ ἰὼ ἐμο οὐ]έίᾳ!θ οδ806 ἐΐθ δζξϊοὶθ δα 
ὩθγοΣ οὐοἰἐἐθὰ, ἱΐ ὁ ἀνήρ αἰαηδδ ἱῃ ἐπ ΠΟΏΘΣΑΙ Β6 86 οὗ ἐπ0 Ῥγομοῦςι 
αὐτὸς ΟΣ ἐκεῖνος. ἩϊὰΔ611 ἃ 88 αποίθδ {1:60 αἰπὺ ἱπὰοβηὶξθ ᾽50 
οἱ ἄνθρωπος ἴῃ ἴὮΣΘΟ Ῥαδβαροβ οἱ Αδδβοδίῃθα. 11 τοῦ τρόπου 
κιτιἋ. "0 δοοοιξ οὗ δ οοπάυποϊς δὰ ΟἿ δοοουῃὲ οἱ ἰδ ποχὰκμ.᾽ 
Ἑον [δ6 ᾳοιὐενο οὗ ὁΔ189 6060 Ώο!. Ρ. 480 (β). 201} ᾷ 496. 111. 

ὧτ---ἀτελεύτα ἰδ ἃ Βπομλίδηοθ δὲ θὰ ὮΥ ἨΔΥ οἱ ὀροχομθεὶβ. γενναίως 
ΔΌΣΔΥΟΙΥ:" οὐδὲν ἀγεννὲς ἣ ταπεινὸν ἔπραξεν, Βαγ Ἰμοείδίϊα (ΟΣ. 3 
Ῥ. δ8) οἵ Βοοχαίοε᾽ οοπάπσὲ τος ἰδ οομδοταμδιΐος. 12 παρί- 
στασθαι "10 ΔΡοΔΣ,᾽, οἵ. Εἰ. ΒΒ, 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τις 
παρίσταται δινὰ ὮΘΙΘ Ὀοίον 66 5, δ. οὗ οἷ, χι. 13 μηδ᾽ εἰς 

. Διδον "Ὡοὲλ 6162}---᾽ ὈΘΟΘΔΌΔΟ 300 Σ.᾽α ἀϊδο) "165 οομαϊογοὰ πὶ ἐο δα 

Θερϑοί δι! ἰανουσοὰ Ὁ ἴδ9 ροᾶδ, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Σω- 
κράτηι, Χοι, ΑΡοϊ. 82), ΟοὨ δοοοπηὲ οὗ ΑΡΟ}10᾽8 οΣϑο]9 (606 οἱ ΑΡοϊ. Ρ- 
7, Ἢ διὰ Ῥϑυδδρδ δἷδο οἵ ἐϊ:6 σαγοίοσίουβδ δαιμόνιον Ἡ]ιξοι! δοοιηθὰ ἰο 
οδέδ δ ὦ Ἰεἰμὰ οἱ οοτησοπηξεδίλου, Ὀοέπθοι ἐδ ᾳοὰα διὰ βέοασ. 
ΡΙαΐασο (ΝοΣ. ἐ. 3 Ῥ. 499 γί .) πδο ἔπ ὑσοϑοῃξλ Ῥδδαρὸ ἰὩ σαϊπὰ 
ψμαὰ Ἡσὶτς ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντες ὧς οὐδ᾽ ἐν 
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“Λιδον θείας ἄνευ μοίρας ἐσόμενον. ΤὨΐδ σχργοθαίοι τθδη ' πίἑδουὶ 

π0 κοὰδ οτἀδί πίῃς ἰἐ." 10 παρόντι ἴδ, 8 ἰξ ΒΟΟΙῺΒ ἰὼ 1Ω90. 
ἐαεεῖγ τοίοτεο ἴο μοὶ ὮΥ Ηοΐηὰοτί δὸ ἐμοὶ δι δϑοῃδβο ἰδ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. 8.11. Ῥχοΐοχη 
Ὁπάογειδηδης παρόντι πένθει 86 ἃ ΠΟΏΘΣΩΙ δαμίθῃοο, βαγίημ "ἰδίοις 

δεΐπ ἱπ ᾿οο Ῥασγίϊοὶρίο βογβοῦδ ἱπὰοῆεΐα," ἘΜΈΪΟΠΘΟΥΘΥ ἭΔΥ τΘ 
ἴδκο ἱξ, ἐ9 ἐπο ἀαλνοβ παρόντι πένθει ΔΙῸ οογίδί Υ δυκνασὰ, δη 
ὧι ἰ8 ἀϊδίου! ἰο υπὐοτείαπὰ ΜῈ Ρ]δίο ἀἱὰ ποῖ σαίῃοασ ὑσοίοσ οὐδὲν 
πάνυ με ἔλεεινὸν εἰσύει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (Τ8 
τεράϊης 16, ΔῈ 1 διὰ πον, δοΐπα!γ ὑτορυδοὰ ὉΥ Ε΄. δδοοῦβ ἴῃ δἷμ- 
Αἀὰϊξησω, ἱπ Αἰμδη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι Ἰΐξ, "πὰ 
ῬὩΣΙοδορλίδ γοσβασί," ἱ. 6. " ἴο ποϊὰ ῬὩῃ:οδορὶιοδὶ σοι υογβϑείοσιβ: 80 
δορὰ. Οοά. Τ. δ62, ὁ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ "ἨΔΒ σηραρσοὰ οῃ δὲ 
διὶ,᾽ διὰ Ῥ]δίο Ὠὲπιθο}1 λίθηο 91 Κ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ. 

ἄντα. ΟΟἸΏΡ. αδἶϑο ἐν λόγοις εἶναι ΧοΏ. Ογτορ. ὁ, 8, 23. 5ε}, ἃ 622, 
8 ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες ᾿ΒΟΙΔΘῊΜδΣ οὗ ἰμδὲ ομασδοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΑΔῪ Ὁθ ἰγαπαϊδιθαὰ "ΒΟΣΩΘΠΟῪ ΟΣ ΟΥΒΟΣ ε᾽ 566 π. ΟὮ ΑΡΟΪ. Ρ. 
ἃ, 10. 48 γελώντες δηὰ δακρύοντες ΔΥΘ ῬαΣιϊοὶ ρ᾽ο5 δὐἀοὰ ἰῃ 
οχρἰδυδίϊοῃ οἱ οὕτω, ἴο Ἡλι ΐοῖι πὸ βῃουἹὰ ποῖ βΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, 88 
[86 δοπείχαοξίοιι διάκειμαι γελών ἰ6 ποῖ ἰουπὰ ἰπ Οτοοὶε: Ηοἰπάοιΐ 

ηποῖθα 8ὅορ!". Οοὰ, Τ. 10, τίνει τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἢ στέρ- 
ξαντες, ἩΪΙΘΣΘ ἐξ ἐδ δραὶῃ ἱτηροβδὶυἷθ ἰο δϑβίσηθ ἃ οομειγυοίίοι δείσας 

καθέστηκα. (60 41"0 961} 8 603) 44 ᾿Απολλόδωρος ο8]]6ἃ ὁ μανι- 
κύς οἵἱ δοοουῃὲ οἵ δἷα οπμιιδίαπεϊο δἰἐδομιηθωὲ ἔο βὅοοσ.: Ὡ, ΟὩ ΑΡοϊ. 
Ῥ. 20, 18. Ῥ. 4, 8 Ἑρμογένης: ἰδ ἴα ἀποσταίη τ ]ιδὲ ἩοττοβοΏ 68 

ἐπ τοοδῃξ. Οεὶΐο 9 βδιἃ (;δδσὶ. 3, 121) ἰο ἕδτο μοὰ ἔουγ βοηδ: Οτίξος 
Ὀυΐπκ, Ἡοστωοροηε, Ερίσθηδα διὰ Οἐθδίρριβ. [Ιἢ {89 οἰτοὶθ οὗ ὅοοσ. 
Ὅ6 βηὰ, ΒΟΊΘΥΟΣΙ, δηοίμεν Ηοσιθοβοθιεβ ασιὰ ΕἸ ρίβθῃθε: 'ΕΈρμ. τοῦ 
“Ἱππονίκου Χοαη. λίοηι, 4, 8, ἐ, ἐδ Ῥοὸσ βοὴ οὗ ἃ σίοιι ἔβίμοσ, δὲ 

᾿ Ἐδθ ἩὙοῖθ Ἰοσίπηθ ποιὰ ὕθθη ἑπμογί θὰ ὉγΥ δηοί θοῦ βο, 8060 Ῥ]δίο 
Οταὲὶ. 884 ο. 8196. ΤΏ οη 'Ἐπιγένης, (λ:0 δοῦ οὗ Απεΐρ)οπ ὁ Κ ηφισιεύς 
οὐσθτξ ΔΡροϊ. 88 κ: ἔτοπι Χοη. λίθη. 8, 12, 1, γνὸ Ἰθασῃ ἔδπδὲ ᾿9 ὙὯ8 -- 
χοῦπα, διὰ υἷα ποαὶ ἢ ἀο)1ο6:6.---Αἰσχίνης ΟοσΌΓα Δἷδοὸ πῃ ἐῃ6 Αγοϊ. 
88 Ἑ, ἘὮΕΙΘ δ00 ποθ. ΕἾβοδον αὐυοίο5 [ρῦτι. 8, 37, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 

Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς καὶ ᾿Λπολογίᾳ. 4 ᾿ΛΔντισθένης ὈθορΙη6 ἐδ9 
ουπᾶοξ οἵ ἐδ Ογηΐο βϑοῖ. ἦν εἰδιιὰδ ὮΟΣΘ ΘΙΩΡΒΔΕΘΑΙΪΥ ἰῃ 
ἔδο 6680 οὗ παρῇ» Ἡδίοδι Ἠοϊπδοτέ Ῥεοροδθῦ 86 ΔῈ θπιοη δέξο οἱ 

δ τοδ. σοδάΐης Βυὶ δοὺ δοϊΐ, ἃ 660, ὁ Οὐκ. Ἑτήσιπποει ὁ Ἰϊαια- 
“ες ἷα 4150 τοδοἰϊϊοοὰ Ἐυϊιγὰ, 378 Δ, διὰ ΙΓγεΐδ 308 Δ, 206 6. ΠΗ͂, 
δ Μωέξενοι ἷδ ἴ[) 9 5816 ἩΪΝΟΘΘ ΔΘ ἰδ σίνος ἰο 080 οὗ ῬΙδίΟ᾽ 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλύγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 

Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ὀγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 

ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ' ταῦτα μοι δοκῶ ὁ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- ἢ 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγνήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μον 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἦ “προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἢ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τ 5. 

λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ. 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἢ ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΩΧΨ, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵ- 2ο. 

κημά τε ὡς λουσύμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ᾿ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
Ζ , ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 

᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ἃς 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«-καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον, 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 30 

14 καόμενον Βοκχὶς. τΠῈΠῚ δουθσαὶ τῶ88. [18 δείν ἅττα Βοκκ, 
ὑχβοχοϊοὰ ὃ ἱ ἅττα οἵα. Βοὰϊ. διὰ σωδγ οἴδιαχ σωββ. 40 ἐκείναιε 

ἢ Βοστλ. ἐναντίον ἐκεῖναι ἢ ῬΣ. 1, τς 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ὀγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
“ταρ᾽ αὑτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Οὶ 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτε μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

τὸ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν͵ οἷσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

:ξ καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει.! καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ως ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, 
ὡὧ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὅ ἄνθρω- 

᾿ς ἥτος. καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ- Ἐ, 
4ς κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἀγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξνγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον᾽ ἔτι γὰρ, 

7 Δα ἘΤΣ τῶν Πλλες ΒοχΝ ἈατΝ ἐραε τααρας 8 χολτετῖτω 
Βοὰϊ. χαλεκανεῖς Βοκῖ, δὲ41|}. πὶῖὰὶ ἐπὸ τῶθϑ8. 14 ἀγγέλλων Βοὰϊ. 
ϑειὰ ἸΔΘΩΥ τηδα, ὠγγελῶν Βεκκ, διὰ Οοδοῖ, Υας. 1.ωοοἷ. ν᾿. 99, “ 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἑκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἔθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΤΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ δ: παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὃ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὀὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ὴ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ν ἐκεῖσε εὐτυχῇ γενέσθαι: ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαέ τε καὶ 
ὐδήρίονο ταύτῃ ,Ἰκαὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

5 

“᾽ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- - 
ΠΣ χροὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς (ρϊοί τε Ἰσωγεατέχειν τὸ μὴ 

φιὰ ὥϑἌι 
8 εἰκότως ἰδ οομείδοτοὰ δρασίουα ὃΥ Οοδεὶ, Νον. 1ωοῖ, Ρ. 102: 

ΒΟΙΣΏΘ :Ω86. ΒΑΥ͂Ο εἰκότω: ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ. Π. δώσεν 
Βοκχὶκ, τ ιὶὰ ἔδο οὐμον σα δα. 420 πόματος: γερμα 1Ω85. 8.14110, Ῥτζοίοσβ. 
«ὠματος. τί λέγει: περὶ τοῦ πώματος; ἀποσκεῖσαί τινι ἔξεστιν ἧ οὖς 
θοδεί, ας. Ἰροῖ, ν. 106. 4224 μετοίκισιν Οοδοῖ, ας. οςΐ. Ρ. 108, ᾿ 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν “τ εἶα 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε ΠΣ υρτν τὴ ακτὶ τὶ Εβὶ τὸ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Κρέτων ὅτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἐμπροσόεν χρόνῳ. 
οὐδὲν παύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τί 
μενος κλαίων καὶ ὠγανακτῶν ἴο ἐδῶ, εἶστε - 

10 κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ-. 
«Ὁ νος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 

καδι, μὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 
μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οὗ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

80 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἥρετο, εἰ αἰσθάνοιτο ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 

ομετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

.« ἃς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τε - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὡ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὃ Ἰζρίτων ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
πον σμα ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ὅτι ἀπεκρίνατο, 

ὀλέγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
σφ ἀρδιναμ γν τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τα καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράθημεν ἀρίστον καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ 

του. 



αρύίκος 

.““-- 



ΝΟΤΈΕΒ, 

Ἰ--ἸΥ͂. »βοίοσυξ. ἹΜΟΙΡΕΝΤΘ ΟΥἩὨ ἘΠΕ ἘΛΒΙΥῪ ΜΟΝΝΙΝΟ ΣῈ ΤῈΣ 
ῬΒΣΒΟΧ. 

1. ν. 1, 1. Αὐτός "Ῥοσβοιδιῖγ" ἸῈὸ ποσὰ ἰδ δι ρπδε ΠΥ 
Ῥιδοοὰ αδὐ ἐδιο Ὀδαίπηΐϊης οὗ ἐμ διαδὶ δοιμίϑῃϑο δὰ οἱ [9 Ἡΐοἷθ 
ἀἰϊοϊοχυθ ἱπ ογὰος ἰο υἱμάϊοδέθ ζγϑαίοσ δα ϊμοι αι υ ἴο 89 8019 
τοϊδ ϊοῃ. 899 6160 ὕοῃ. Ὁ. 826.ὈὨ. δ τί---ἐστὸὼ ἅττα κινλ. "οἵ τμδὲ 
Ὠδίατο πποῖῸ ἔδο ἐίηρα Ὧο κΒαὶὰ :᾽ τί δίδῃμιὰδ ἔοσ τίνα δοοοεΐῃᾳ ἰ0 δα 
ἑάξοιμι ἔσοᾳυσπὶ δηουρσὶ ἐπ Ρὶδίο, αἵ. ὕοσα. δ0θ σ, σκεπτέον, τί τὰ 
συμβαίνοντα οΣ Ηΐργ. ταδὶ. 38ὅ », τί μήν ἐστ ἃ ἡδέως σον ἀκροῶνται 
οὗ ΕΘ ΒΥΡῺΣ. 1δὅ λ, ἀλλὰ τί δή ποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα: 860 δ'οὺ ΒἰΔ( 611 
8.20. 4614 8 381. Βυὶ ἰξ πουϊὰ Ὀ6 Ροζνοζβο ἰο οοσζοοὶ ἴ8οβδθ Ρδ8- 
Βιβ08 ἰῃ Ἡιοδ τ͵ὁ διηβᾷ ἐδι6 σοχυϊοσ οοπαίσιοεΐοι : 6. Ψ, δαῖτ ὅθ α, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, 8 ῬΏτΩδΟ χοσυστί πα 4150 103 Δ, δὲ ἐδο Ῥοσίπηΐης 
οἵ οἷν. 1..: 800 δἷδο Αοδοδὲν. δάν, Τιυιδσοι. ἃ 164, τίνα ποτ᾿ ἐστὶν ἃ 

ἀντιγέγραμμαι. ΤΠΘ τηΒ8. οἴἶθ! ὙΔΙῪ ἰῃ δἴιοῖι Ῥβδδδορϑδ, διχὰὰ ἱὲ ἐδ 
Ἰποτοίοσο δάνίβρ]ο ἰο δάορὲ 1.6 χοδϊῃρᾳ αἰναι ὮΥ ἐδο Ὀααὲ δὰ- 
το οεῖγ. θ᾽ ἐγώ “1 [ῸΣ ΤῺ Ῥασὲ:᾽ ἐγώ ἱδ οχαϊ θὰ ἱῃῃ χωϑγ 1.88.. 
νυ οσἰνοι ὉΥ ἐιο Βοάϊ. διἃ ἂν οὐδοσ σωβ8.; τοδὶ οαλίοτε οὔαιίὲ ἐξ 
(ΒῖΔ11}}. δαγδ "Ὡϑϑοὶο 400 τηρῶο σροϊθδίσσα δὸ ῬϑθῺΘ ἐμοῦ ᾿ 

Υἱά σίας ἢ: ὑπὲ δυσοὶυ τἨΘ ΒΔΥΘ 20 σία (0 ἂο 680 ἀροίηοὶ ἔδο δαΐδο- 
χἰΐγ οἱ ἐδο Ὁδεὶ τη8. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πΘ δμουϊὰ 
οτροσὶ τῶν Φλιασίων, διὰ Ηϊγοοδὶκ, δος 4 }}} 86 80 ἐπ ἷβ ἰοχὲ : Ὀπὲ 
ἩΟΙῸ 86 ἰδέίοσ δβυϊαϊδι ϊνθ ἐδ ἐδο ὩΔΙΩΘ οὗ ἃ ΘΟΌΣΕΣΥ οἱ οἱ ἐδ 
ἑμδδρίἑδμία οἵ ἃ ΘΟΠ ΠΥ Οἱ αἱέγ, ἐΠ6 δζίΐοϊθ ἐδ ἐξ Ῥίδίο μοδὲξυδιν 
οσαξι οὰ : 800 ἐδ": ἱπείδηοοβ φυοίϑὰ Ὦγ Βἰά(οΙ], ἃ 86. 8 ἐπιχω- 
ριάζει ΙλξοΓΑΙ “δἴδγα,, αὶ δ ἰπίο ἐδ ΟΣΪΥ ἰδ) χοσυϊὲ οὗ Ῥεονυϊου δ 
ξοΐωξ, τὸ δυὸ ᾿Αϑήναζε; δα. ἐδ οομείσ, παρεῖναι εἴς τι δορὰ ποίθ 
οὩ Αροΐ. ᾧ. 8ὅ, 9. τὰ νῦν: τὸ Βμουϊὰ δσΌΡΡΟΔΟ, 8 ποτ ἐἶτη0 εαἴνδαεξ 
[δο ἀδεὲδι οὗ 8οαΣ. ῬΒδοὰο ἰδ οἱ .εἷσ ἯΔῪ ἔσοσα δίδουν ἰο ἱδ σπιοιγῷ 
οἷν ἘΠῚ., διὰ οἰορα δὲ Ῥμϊΐθα οὐ δὲδ χοασὶθ. Τ18 δυρροαϊέλοαι.. 

Δήοξὰαξ αὶ ὙΦΕῪ Ὠδίαταὶ οοοδαίοσι ὅθε δι ἀἰθοσοΈΣθα, θ χαλίσου 



-----͵αἸ --.-ς-Ὄ-.- ---“ππἩὉ ̓ὴ ΞΕ πὸ 

96 ΧΟΤΕΒ. 

συχνοῦ "ἴοξ͵ ἃ Ἰοῃρ ἐἰπιθ:" οὐ. βγιιροα. 172 6, πολλῶν ἐτῶν 
"Δγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν .------ ὅστις ἂν----οἷδε τ ἣν: Θοταρ, ΕῸΣ. - 
Μοὰᾶ, 1311, οὐκ ἔστι ἥτις τοῦτ' ἂν "Ελλῃηνὶε γυνὴ "Ἔτλῃη ποθ’, δὰ 
Ασίβέορι. :χα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, Ὃς: ἥν ἂν 
ἡμῖν σκντίνη ᾿πικουρία. 18 τὰ περὶ τῆι δίκης 16 ΔΣι ΟΧρτεοδβαίοι 
δοπιρὶοΐθ ἐπ ἐΐβοϊέ, ἰο Ἡποδ ὃν τρόπον ἐγένετο 8 ὐὐοὰ 866 δὴ 

. φροχοροαὶβ. Ηοΐηδοχί πὲ} δαγβ ἔδπδὲ ἐξ τισὶ δἷδὸ 6 οὐδ᾽ ἄρα 
ἐσύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. Ῥ᾽πλ ΔΓ Ῥαδαδρθθ ΔῸ ΧοΣ. 
Ογεον. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑὩΔΌ. 3, ὅ, 87 
ὅπως: μάθῃ τὰ περὶ ΠΙροξένου. 8.60 ὕεῖον πὸ ὑορίπηίΐίησ οὗ οὮ. ΣΙ 

15 ταῦτα μὲν πἰίπουΐ ἃ κυθοοφποσηξ δέ, Ὀυὲ ἐο δος βοκὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ 5 τε α ἱγ υπἀογείοοά ὮΥ ἐ}:9 χοδίοσ, ΟΥ τῪΘ βδῦθ 619 οὔθ οἵ 
Ἧδιο σα865 ἐπ Ἡδοΐ μὲν δΒἰδηἀδ ἰη ἐπ δοΏ86 οὗ μήν: δ66 ΟἹ ΟΥο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῴ ὕστερον: ἰαἰγὶγ ἄδγα αἰδοῦς 86 ἐτίαὶ: 

ἐγ σίπία ἷξε τιν σαγοέγε σὲ ἐπ ἐχρεοίαϊζίονε πιοτίΐε ἐσερὶξ, Βαγ5 Βθμθοδ 
Ἐρίει. 8, 1 (70), 9. ὅδο [80 μδδεδρβὸ ἴσοι Χϑῆόρδοι αυοίοὰ 
οὐ 3,12. Ῥ. 8, 2 ἐστεμμένῃη πὶϊῃ ἸΔΌγ6)- Ἡτοδι}18, ἸδΌγοϊ ὑοΐηκ 

ἐπο αδεγϑὰ ἔσθθ οὐ ἀροΐϊο. β Θησεύς ποτε κι τ.Ὰλ.: ἴοζ ἃ ἀθ- 
ἐαἰ]οὰ δοοουπὲ οἵ εἰν5 560 ΡΙαΐ. Τμοα. ο. 1 Ω͂, 10 καὶ νῦν ἔτι: 

οἵ. αἷδο ΡΙαὲ. Τ1οα. 6. 238 {. πδο βαγε ἐμδὲ ἐμ βῃΐρ ταβ ἴῃ οχίβέθσιοθ 
ἨΔ 16 ἐΐτοο οὗ Σ)οεηοίγίιδ ἐμ ῬΏΔΙΘγθΔῺ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

ψφῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέω:Ψ χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. 1Ὲ ἱἷδ 
προογίδίη ἱΐ ἐδθ ουδίοιμ 1ἐ561} τῶϑ οὐβοσυοᾶ δίξος ἐμπδὲ ἰὐπθ. 12 

καθαρεύειν “ἰἴ0 ῦὉ6 ῬηΓΘ:᾽ ΡΙ᾽αίαγοῖ ἱῃ ἃ Ῥαδβαᾷθ ΒΟΙΩΘΉΪΔδἪ ΣΟΒΟΣΏ- 
ὉΣσ ἐΠ6 ὁη6 ἰῃ ΡῬίδίο, ῬΒοείοι Ὁ. 758 Σ΄, Ββαγε ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 
ς δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8.66 δἷδο Ὀ610Ὴ 67 Α. ᾿ 

12 {. δημοσίᾳ μηδένα ἁποκτ.: ΘΌΙΩΡ. ΧΘΏΟΡΒΟΣ ΒΒ δοοουῃξ Μίρι. έ, 

8,3 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀτοθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἑπαν- 

ἄλθῃ. 15 ἀπολαβόντες ἱΒ ἰὴ9 ἐθομηΐοαὶ ποσὰ οὗ βιΐρα Ὀοΐπα 
. δοξαϊηθὰ ὉΥ ΘΟΣΈΣΑΙΥ πίηάδ: δὸ Ἡοχοά. 3, 116, 3 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 

λαμῴθῶτες, Τμπα. 6,22, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἀπολαμβανώμεθα. Ῥ]δαίο 
Δυἱτηδοῖδ, οποχ. 400 Υ, ἀπειλημμένων ἐν Μινγυλήνῃ τῶν νεῶν. 18 

αὐτούς, ἱ.6. τοῦς ναύτας οἵΣὁ πλέοντας ὙΙοῖΣ 18 ΘΑΔΙΥ φοῖ ἔγοσλ [9 
«λοῖον τοσμεοποᾶ ἐπιδὲ Ὀοίοζο. 

ΤΠ, ν. 3, 8 τίνα ἷἰΒ κἶνϑαὰ ΟἹ ἐδθ Δα μοσ 7 οἵ ἔδο Βοάὶ, 
ϑιοεϊάοα Ἡλιοῖι ἐξ 15. ]ϑο ἐουπὰ ἐμ 10ῈΣ ΟΥΒΟΣ ΙΩδ8.: 806 Ὡ, ΟἿ Ὁ. 
1, δ, 24 ἐπιτηδείων τε ἑταίρων (Λξοοχὶε᾽ φσἷοεκα. ». 104 πίε οχρσϑοσ 
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χοίοχομοθ ἰο ἐπὶ Ῥδδδδαο). 80 ῬΊαϊ, ἀθ ἰγαθᾳ. δ. ἐδῦ καὶ καὶ 
Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίρ!. 28 
οἱ ἄρχοντες, Υἱκ, οἱ ἕνδεκα, ἸΔΟΙΟΙ͂Υ ἀοῃοίοα ὈῪ ἐδ ΒΔΙῶΘ ὩδσΩΘ ἐσι 
49 ΑΡοΟΪοΟΩΥ͂ 89 Κ, οἵ. 4180 ἐν. 87 ὁ ἬὮΘσΟ τοῖς ἕνδεκα δ ἃ ᾳἴοδα Οἱ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καί ἰ8Β Ὦδ16 υδοᾶ 
ἦῃ Δ Θιαρδδεΐο 6:80 "δρὰ ογθ,᾽ αἰφμέ αὐἶδὸ ΟΣ αἰφιε δ'οῃθ ὅπ 
Ἰιδιίῃ: 860 3. οὮ Αροὶ. Ρ. 10, 7. ὅοτῃ. ἐδὅ ὁ ὡς ἐγώ τινα: σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. 8. τοὺς ἀκουσομένον:---ἔχεις, '"γοὰ δδνο ᾿ἰδέδηοσα οὗ 

41:0 ὙΘΕΥ͂ δϑῖὴθ αἱδροαϊξίοσι :᾽ δ0ὸ 1δεῖ, 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 

χτοῦτο βλέπειι. ΙΑ᾿ΟΥΔΙΪῪ ἕτεροι τοιοῦτος ἰδ “Ἶπὲ δοι δηοῖμοσ. 
ΤῺΘ Ῥῆγωδβο ἰ8 Ηοσοάοίϑδῃ: 8601, 120, 1.1. 8, 79. Το μἱυταὶ 
8ιιονα ἐμδὲ ΕΘμοοσαῖθθ Ἠ86 οὶ ἔῃ 9 ΟὨΪΥ δυάϊίος οὗ Ῥῃδοᾶάο. αϑὰάθα 

ΘΟΙΏΡΔΣΘΒ υοῖονν 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρόντα 

με---ἔλεος εἰσύει : ὮΘΙΘ ἮΘ 5δνὸ ἔ:6 γοσὺ ΜΠ δὴ δοοῦδβ. ὑπδὲ δα ἰϊ 
Ἰαγ. λίοὰ, 981 τὸ διρὰ ἐπ δηδιοροῦβ δχρχϑββίολ εἰσήλθέ μ' οἶκτος 

ΟΥ̓ ΙΡὮ. Αι]. 491 μ' ἔλεοε εἰσῆλθε. Ὀϊτοοῖὶν αἰξοσνασὰθβ τὸ μανὸ ἐδ6 
Βδῖὴ6 γοῦὺ Ἡΐῤλὶι ἃ ἀδίλνο : δ9 ΔΑ. 10 ἀνύρ : θοΐὰρ. δῦουϑ ὅ7 ἃ 

ὁ ἀνήρ. Ἴμοὸ Βοὰϊ. δὰ σωϑην οὐδοῦ σηβα. σοδὰ ἀνήρ, ἩΠπῚ19 ἔδ6 
ἃτίϊοϊο ὁ ἰδ δ ἀοα Ὦγ ἱπίοσίοσ σ288.: ἀνήρ ἷΒ τηοϊηίοϊηθὰ Ὀγ Ηθτιηδση 
ἭὮΟ τοΐίοσε [ὁ 98 8 ὑδᾳ. οἱ οἷ. χύνει, δα πὶίμουξ τυοἢ χϑδδοι, 
88 ΟἿἷκ ποίθ ΟἹ ἐδιδὲ ὑδδεδρθ ἘΠΠΠ1' ββῆονν, δῃὰᾷ οὐ ἐδ: οἵοσς μδιηὰ 

Β.Δ11Ρ. ἡποῖγ νοΐῃίβ οὔὲ ἔδδΆ ἰὰ ἐπὸ οὐ]α!θ οδδοδ ἐδ δζίϊοϊο ἐδ 
ὮΘΥΟΣ οἸαἰἐἐοά, ἰΐ ὁ ἀνήρ εἰαημὰκ ἱῃ ἐδ6 ΠΘΏΘΓΣΔΙ Βα 80 οὗ [86 Ῥχομοῦ 
αὐτὸς ΟΥἩ ἐκεῖνος. λάΔ611 ἢ 88 ᾳυοΐοδ ἐπ αἰτιΐϊδν ἰπἀοδεοΐίο τ;80 

οἱ ἄνθρωπος ἰῃ ἔδτοοθ Ῥαδβασοβ οἱ Αϑβολιίῃθα. 11 τοῦ τρόπου 
κιτιλ. ἐοχ δοοοιοΐ οὗ μἱΒ οοπάπος δσιὰ ου δοοουτὲ οὗ δὶ πογάβ." 
Ἐοσ ἰαἱο φοιἑεῖνο οὗ ὁΔ80 8666 ο;. Ῥ. 480 (β). 261[ᾷ8Δἁ| ϑ. λ1]1. 
ὧτ---ἐτελεύτα ἰδ ἃ δοῃίθηοοθ δι ἀϑὰ ὉΥ τῪ οἱ θροχοᾷθαΐδβ. γενναίωε 
ΕΌΓΔΥΘΙΥ :᾿ οὐδὲν ἀγεννὲς ἣ ταπεινὸν ἔπραξεν, Εαγ ἸΒομιἑδίΐιδ (ΟΥ. 3 
Ῥ. ὅδ) οἵ Βοοσαίθε' οοπάυοὶ δἰξος μὲβ οοπάθεηχδέίϊοσι. 12 παρί- 
στασθαι "ἴο ΔΡῬΘΔΣ,᾽, οἵ. ΕΣ. Βμ66, 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τι! 
παρίσταται διιὰ ΒΟΙΘ ὈΘΙΟῊῪ 66 5, ὕοᾳ. οἵ οἷ, χι. 13 μηδ᾽ εἰς 

. Αιδον "Ὡοΐ 6061--,’ ὈΘΟΔΏΔΟ ΚΟ Σ.᾽ ἀΐδο 198 οοπιείἀογοὰ Αὐτὰ ἴῸ ὃ 

Θαρθαΐ Δ! ἰδυουσοὰ ὮὉΥ ἔδιο ροῶφ, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχῃκε Σω- 
κράτῃης, Χο, ΑΡοὶ. 83), οἢ: δοοουπῖξ οὗ ΑΡοΪ]ο᾽ 5 οσϑοὶϑ (566 ὁ Αροῖ. ἢ. 
7, ἢ διὰ βοσβδρδ αδἷδο οἵ ἔῃ χω γοίθσί ουβ δαιμόνιον Ἡϊιΐοῖι δοοιπο ἰο 
οδβὲδ δ ἃ Ἰεἰμὰ οἱ ϑοιητηυηϊεδίζοι ὑοέτθϑα ἐδ φοὰδ διὰ βοοσ. 
Ῥιαίασοῦ (Δοσ. ἃ. 2 Ὁ. 499 γί .) ̓ δο 80 Ῥεοδοῃξ Ῥαδδαβὸ ἰΏ χαϊχμὲ 
ὙοΣ τὶς ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντες ὡς οὐδ' ἐν 
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“Λιδον θείας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. ΤὨιΐθ σχρεοθαΐοη τρθδηϑ' πνιξμπουῦὶ 
ἐμ9 κοὰδ οτἀδίπίης ἱὲ," 1608 παρόντι ἰδ, Δα ἰξ Βοϑι}8 ἰ0 1η0. 

πιειϊγ τοίοτεοά ἰο μοὶ ὮὉΥ Ἡοΐηάοτί δὸ ἐμδὲ {89 ϑϑδο ἰδ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντε πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. ΞΚ..Δ1|10. Ῥχοίοχῃ 
υπδοτεϊδπϊηρ παρόντι πένθει 88 ἃ οΏΘΓΙΩΙ δορίθῃοθ, Βαγίηςμ "ἰδίεὶ 

Φηΐσ ἱπ Ὧσο Ῥαγέϊοὶρίο Ῥοσγβοῦδ ἱπδοδηΐία.᾽ ἘΝΈΪΟΣΘΥΟΣ ἩΔῪ τἨΘ 
ἴδκο ἰὲ, ἐμ ἔπο ἀδέϊνοα παρόντι πένθει ΔΙῸ ΘοΥ ΔΙ δΗκπανὰ, δη 

ἐξ ἐο ἀϊδίσυϊἐ ἴο υπδοτείαπὰ Μὴ γ Ρ]δίο ἀΐὰ ποῖ σδίποσ ῥζοίοσς οὐδὲν 
«ἄνυ με ἔλεεινὸν εἰσϑει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (Ἰ ἱ6 
τοδϊηρ 18,88 1 πὰ πον, δοί! δ] ὑτορυθοὰ ὮΥ Ε΄. δδοοὺῦθ ἐπ διὲκ 
Αἀᾶλέκην, ἐπ Αἰμοη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι Ἰὴξ, “ἴῃ 
ῬὮΣΙοβορλ δ νοσβασὶ," ἱ. 6. "ἴο Ὠοϊὰ γε ]οσδορὶιἦοαὶ δομυθγβδεϊοσδ: 80 
δορδ. Οοὰ. Τ. δ02, ὁ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ "ἮΔΒ οπραποῦ οὐ ἰδ 
διὶ,᾽ διν Ῥίδίο ἷπιθ6}} λίθηο 91 Ξ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟὐτΏΡ. 8180 ἐν λόγοις εἶναι Χο. Ογτορ. 4, 8, 38, 5.6}, ἃ 622, 

δ ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες "“δοιη θη δὲ οὗ ἐμδὲ ομδσδοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΩΔῪ Ὁθ ἰγαπεϊδιθα "ΘΟΠΣΘὨΟΥ ΟΥ ΟἾΝΟΣ :᾽ 860 Π, ΟΠ ΑΡοϊΪ, ν, 
8, 10. 28 γελώντες δηὰ δακρύοντες ΔΙῸ ματίϊοὶ 65 δὐἀοὰ ἐπ 
εχρ᾽δηδίϊοιι οἱ οὕτω, ἴἸο τδ16}) τὸ βου ἃ ποῦ ΒΌΡΡΪΥ διεκείμεθα, δ5 
186 οοπαείπιοϊίου διάκειμαε γελών ἰδ ποὲ ἰουπὰ ἐπ τοοϊς: Ηοἰπάοιΐ 

ηυοίοα βορᾷ. Οοϑὰ, 1. 10, τίνε τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἣ στέρ- 
ἔαντες, ἩὮΘΤΘ ἐξ ἰδ ἀραὶ ἱσηροπδὶυϊθ [Ὁ Δδβ:η9 ἃ οοπδίσιοὶίοι δείσας 
καθέστηκα. (60 8150 9961 δὶ 693.) 24 ᾿Απολλόδωρος οα]]οἃ ὁ μανι- 

κὐξ οχ δεοοπηὲ οὗ Ηϊ5 ἐπέδιιδίαδεϊο δειδομπηθης ἐο βοοσι: ἢ, οἱ Δροΐ. 
Ῥ- 30,18. »ν.4,3 Ἑρμογένης: ἷἰξ ἰδ πποοείδίῃ δὲ ΗΥΙΩΟρβΟΏΘ5 
ἐς τοραὩξ. Οεὶίο ἰ8 βαϊὰ ([μδὔτε. 3, 121) ἴο δδνὸ μαὰ ἴοι βοῃα: Οὐὶἕς. 
νυΐσκ, Ηογσροσοηοβ, Ερίσθηοα δηὰ Οἰδεῖρρυβ. [Ιἢ [μ0 οἶτοὶο οἵ ὅοοσ. 
Μὸ ἤπὰ, μοπουοσ, δηοίλον Ηοσιπορβεπεβ μὰ Ερίσοπθε: Ἕρμ. τοὺ 

Ἱππονίκου Χοη. λίοπι, 4, 8, 4, ἐδ ῬΟῸΣ δοι οἵ ἃ σίοι ἔδέμεσ, δ 
 ἐδπ6 πιοὶο ἑοτέσθηο πὰ ὕδϑῃ ἐμ μοε θὰ ὉΥ δῃοὶ 9 Ὁ ΒΟΌΣ, 806 Ρ]αίο 
Οεδὶ. 884 ο. 819 6, ἸΈΘ: ᾿Επεγένης, [86 δου οὗ ΑΒΕ ΡλιοΣ ὁ  ηφισιεύς 
οὐσασα Αροϊ. 88 κ: ἔτοπι Χοη. λίϑηι. 3, 12, 1, ἨΘ Ἰοασῃ ἐμαὶ ἢ 25 - 
σχοῦσᾳ διὰ εἷδ δα 1} ἀο] οαἰὁ6.---Αἰσχίνη! ΟΟδΘΏΣΒ 150 ἱπ ἐμθ Αροϊ, 
88 π, πἾΟΤΘ 606 ποίθΘ. ΕἾνοδον αποίοη Γρὔχι, 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 

ἐν τῷ περὶ γυχῇῆ: καὶ ᾿Απολογίᾳ, 4. 'Αντισθένης ὈθορΙΏΘ ἐδ 6 

ἔουπδος οὗ ἐδθ Ογηΐο δβοοῖ. ἣν πἰδιῃιὰδ Π6ΙΘ ΘΣΩΡ δε 8} ἰῃ 
Ἐππο 96:80 οὗ παρῆν Ἡδίοδ Ηοϊηδοτί Ῥσοροϑδθα δὲ ἂσὶ οιηθηὐδίϊου οἵ 
ἐδ στωδ. τοδϊην. Βυὶ 800 501, ᾷ 660, ὁ Οὐκ, Κτήσιπποι ὁ Παια- 
νεύει ἰδ εἷσο τοοοἰϊοποῦ Ἐυϊγὰ. 978 Δ, απὰ Τ γε 308 Δ, 30θ σ. ἢ, 
δ Μωέξενοι 8 ἦδιθ ΒΔΘ ἩΠΟΒΘ ὨΔΏ2Θ ἰδ σίγα ἰο 026 οἱ Ῥίαίο᾽ ὁ 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 
Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 

ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ταῦτα μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- 
γυήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἣ ἣν οὗτος πρὸς τοὶς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἣ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς Ω “ροτίθεται Σωκράτη ἣ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἡ ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΩΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵἷ- 20. 
“ρα τε ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ᾿ 

ς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 
. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
 ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿μόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ἐς 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
---καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις] ἐναντίον. 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 3ο 

12 καόμενον Βοκὶκ. ὙΠῈΠῸ δΟΎΘΣΟΪ 1288. [[9 δεῖν ἅττα ΒοΧΚ, 
ὑχβοχοίοά ἘΚ ἄττα οἵα. Βοὰϊ. αλδὰ σωδην οἰδοχ χ88, 40 ἐκείναις 

Ῥοσταλ. ἐναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ. ἘΣ. τὰ, ον 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ' ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὑτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὗ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτε μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὑτοῖς παραγγέλλω “τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

10 καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿ καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν, οἷσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

Σς καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπήει. 1 καὶ ὃ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, 
εὲ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριυψάτω ὁ ἄνθρω- 

τος. καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ- Ὁ 
45 κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσε καὶ οὕπω δεδυ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἀγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνν ὀψὲ πίνον- 
τας, ὀπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 

πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους Ὑ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπεύγον ἔτι γὰρ 

ἀστοΙ ΤΣ ζοδοας τς βοαιοτὶ ας σὸς, τας 
Βοΐᾶϊ, χαλεκανεῖς Βεκκ. ΒὲΔ 11. Ἡλθὰ ἔπο τὴδε6. 14 ἀγγέλλων Βοάϊ. 
κα κου πρῶ, ἀγγελῶν Βεκὶ, κὐὰ διὰ Οοδοί, ὟαΣ. [,6εὲ, Ῥ. 99. ᾿ 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὃ Σωκράτης, Ἑϊκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οἷς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ. παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- τὸ 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον' ἰδὼν δὲ ὃ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἣ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. 15 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὰν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20. 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; ἔξεστιν, ἣ οὔ; Τοσοῦτον, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 
Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἡ δ᾽ ὅς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 

θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 
ἢ ἐκεῖσε εὐτυχῇ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ 25 

νυ βῆγά γοῖτΟ ταύτῃ! ,Ἰκαὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 
χ᾽ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ. 
ΠΣ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς (ζοί τε Ἶσων γατέχειν τὸ μὴ 

ἈΝ ὁϑι 
8. εἰκότως 16 οοῃπιοχοῦ δρυσίουδ ὉΥ Οοδαὶ, Κον. ωβοὶ, ἢ. 102: 

ΒΟΙΩΘ ΣΩδα, ὮΔΥΟ εἰκότως ταῦτα. 10 διδόναι, Βοὰϊ. Π . ϑώσεν , 
Βεκχὶ,, πὠὰὸῖ [116 ΟΥὮΕΣ Σ,88. 20 πόματος ἴμ9 τα68. 5.4110, Ῥχοίοσα. 
πώματο!ξ. τί λέγεις περὶ τοῦ πώματος; ὁποσπεῖσαί τινι ἔξεστιν ἧ οὔ; 
Οοδοὶῖ, ας. δεῖ. ». 106. 424. μετοίκισιν Οοδεῖ, Ὗς. ἐϑοῖ. Ρ, 108. ̓  
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδο μεν πίγο εἶα 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ αν αυτοῦ Ὅν παγετημι 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην’ ὁ δὲ Κρέτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀγαβρυχησά- 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [ὐδέμα, ΗΝ ματος 

10 χλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ». 
πὶ γος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἀγὼ μέντοι 

ΟΝ με οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 
μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Ἐ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἢσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οὗ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω. 

γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὃ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 
μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας᾽ καὶ ἑπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

. ἃς γένηται αὑτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τ - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον γυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, ὮὯ, Κρέτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε., ᾿Αλλὰ 

5 ἀκέλαιν ΒοκΝ, πῆι σαὸ τος ὃ κλάων Βεχ, 2422 ἡμῖν 
αὐτοῖς Βοὰϊ, αὐτοῖς οπι. Βοκκ, ΒέΔΙΙΌ, πκυμας 
πυνύστο Βοᾶϊ, οοεσ. διὰ ΟΠΟΣ Σρδα, πήγνντο μων ἔα 
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ταῦτα; ἔφη, ἔσται, ὃ Κρίτων ἀλλ᾽ ὕρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλύγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
“τος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ ̓ Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 



σρσττος 



ΝΟΤΕΒ. 

Ἰ--Ἰ.  ΒΟΙΟΟΌΞ. ΣἹΧΟΙΟΕΝΤΒ ΟΡ ΤῊΣ ἘΔΕΤΥ ΜΟΒΝΙΝΟ ΣῈ ἘῈΠΞ 

ῬΈΙΒΟΝ. 

Ι:. ν. 1, 1. Αὐτός "Ῥοσβοιδὶῖὶγ" ἸἔπῸ ποζὰ ἐδ διρμδ δ 
Ῥίδοθὰ δὲ ἔδιο Ὀοχίμηίΐης οὗ ἐμὴ6 διπὲ δοηίθποο δῃὰ οὗ 9 ἩδοΪθ 
ἀἱαίοσιο ἱῃὰ ογῶοσς ἰο υἱῃάϊοδὲθ χγϑδίασ δι μοι οἱ αὐ ἰο ἐδ ὙΔ019 
Σοϊαίΐου. 8.66 6160 θο;. Ὁ. 8256.Ἡ. δ τί---στιν ἅττα κιτ.λ. "οὗ Ἠδδῖ 
ὨδίυΣΟ ὙΌΣΟ ἐἶ1:9 ἐΐηρΒ ὯΘ Βοὶὰ :᾽ τί δίδι δ ἴοσ τίνα δοοοσάϊῃᾳ ἰο δ 
ἰάϊοτα ἐσϑοαυθαξ ϑηουσα ἰ Ρὶαίο, αἵ. ογαᾳ. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 
συμβαίνοντα οΣ Ηΐρρ. ταδὶ. 28ὅ », τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οὐ ΒΘ ΒΥΡΩν, 1δ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ’ ἂν εἴη ταῦτα; 8360 αἷδο ΒἰάΔ611 
820. 461, 8. 381. Βυὶ 1 πουϊὰ ὍΘ ῬΟΙΎΘΙΣΒΘ ἰο οοξζοοὶ ἐΐοδθ Ῥὑδδ- 
διθθ6 ἰῃ ἩΔοΣ Ἠ6 βσιᾷ ἐπ9 σϑρυϊοσ οομδεσυοίΐοσι : 6. (. Ὠοχο ὅθ α, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, ἃ ῬΏταδΟ χοσαστίηρ, 8150 102 Δ, δὲ ἐιο θοσίβηΐησ 
οὗ οἷ. Σ..: 506 ΔἾ5δ0ὸ ΑΘβοβίῃ. δάν. Τὶ πιδσοῖι, ὃ 1δ4, τίνα ποτ᾿ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. 6 χηπα. οἶξθΣ) ὙΔΙΥ ἰη δυοι Ῥϑεβαροῦ, διὰ ἐξ ἰᾷ 
Ἐδοσοίοσο δ νἱβδοϊο ἰο δάορὲ ἐ8ὸ χοδΐηᾳ αίνοα ὉΥ ἐδο δαὶ δῃ- 
τροεὶγ. ἔθ ἐγώ ἜΙ ΤΟΥ ΤΩ γατὶ:" ἐγώ ἱπ ομοὶἐἐθὰ ἐπ ΤΩΔΩΥ 1.88., 
δὺὲ αἰνοι ὉΥ [.:0 Βοάϊ. διλοὰ ἂνο οἶἶδοσ σῃβϑ.; χωοαῖ οαϊίοζα οἱἱὲ ἐδ 
(Β.411}0. δαγΖὰ ὁ Ὡϑϑοῖο 4α1Ἴὸ χηοὰο σροϊοδίθι δὸ ΟΣ Θ ὑπΌΣ ῬΘΘΌΣΩΑ ᾿ 

γἱἀσοξτ;᾽) : Ὀπὲ δΌΣΟΪΥ Θ ΒΔνο Ὧ0 χἱραὶ ἴο ἀο 60 δροίτιδὲ ἐδ) δι ῖδο- 
ΣΕΥ οὐ ἔδο Ὁδεὲ τη. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ Ββουϊὰ 
οτροσὲ τῶν Φλιασίων, δοὰ Η γεοδίᾳ δοΐ}}} [66 80 ἰῃ ἰδ ἰοχὲ : ναὶ 
ἩΌΟΙΟ ἐδ Ἰαΐέοσ δυμαϊδοξίνο ἰ8 ἐΐ9 Ὡδῖὴθ οὗ 8 ΘΟΌΒΕΙΥ οἱ οὗ ἐδ 
ἐπμδοίἐδῃδ οὗ ἃ ΘΟ σγ Οὐ αἰέν, 0 δχίΐϊοϊθ ἐδ ἐπ Ῥ]δίο μιδιξέυ δ! 
οκξἐἐθὰ : 866 ἴδ) 6 ἱπαέδιιοοδ ασῃοϊοὰ ὮὉγ Βὲὰ(6]1, ἢ 86. 8 ἐπιχω» 
ριάζει 1ἰἔθΥΑΙ ᾿δἰδγβ,᾽ Ὀπὲ δα (μἱθ ἐδ ΟὨΪΥ ἴδο χοσυϊὲ οἵ Ῥχουίουδ 
ξοίωᾳ, Ἧ6 βενὸ ᾿Αθύναζε; ΘοΣΏΡ. ἐδ οομδέζ. παρεῖναι εἴς τι δινὰ ξιοίθ 
Ὁ Αροΐ. Ρ. 3ὅ, 9. τα νῦν: τὸ διουϊὰ δυρρΟδο, ἃ ββοσζὶ ἐἰπιθ δίξοκ 
180 ἀοδέδ οἵ βοος. ῬὨδοὰο ἐδ οἱ δ ἯΔΥ ἥσοσα Δἰδμσησ [0 δἱδ τιδὲϊνγθ 
οἱ ἘΠῚ6, ανὰ εἷορα δὐ Ῥδμϊΐθα οὐ λιὲο χουίθ, Τλιΐδ συρροαϊέολ. 
οϑῇοκὰδ 8, ὙΟΥῪ ὩΔίοχαὶ οοοδδίου ζος ἐδ) ἀϊδοοῦχΨαε, ὃ χλίσοῳ 

Ῥπρτν,... 
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συχνοῦ "ἴ05 ἃ Ἰοῃᾳᾷ ἰἰπιθ:᾽ οορ. β'γιιροα, 172 6, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν ----- ὅστις ἂν---οἷόε τ' ἣν : Θοταρ. ΕΌΣ. - 
Μοᾶ, 1811, οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν “Ἑλληνὶς: γυνὴ "Ἔτλῃη ποθ᾽, ἀιὰ 
Ασἱδβίορῃ. ἴωχγα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὅλισβον ὀκτωδάκτνλον, Ὃς: ἦν ἂν 
ἡμῖν σκντίνη ᾿πικουρία. 18 τὰ περὶ τῆι δίκηε 16 ΔΣι ΟΧρτοδαΐοι 
δοιιρὶοίο ἐπ ἐἐβοϊ, ἰο πιο ὃν τρόπον ἐγένετο 18 ζΔἀοὰ δα ΔΣ 

. φροχορεοδῖδ. Ηοϊηδοχί ἰπδὲγ βαγὰ ἐμπδὲ ἐδ πιϊσμὲ δἷϑο ὃὈῸ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύϑθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. Ῥἰταῖ!οΥ Ῥαδεδρθα ΔΘ Χαι. 

Ουτον. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑὩΔΘΌ. 3, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ἸΠροξένου. 866 ῬΟΙΟῪ ἐδπθ θαρσίπηίΐηρ οὗ εἶ. ΣΙ, 
15 ταῦτα μὲν πἰ(πουὲ ἃ κυθοοᾳαθης δέ, Ὀυὲ ἐ:6 δος με ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἰδ γορλ]γ υπἀοταίοοά Ὁ ἐμ: χοδάθσ. ΟΥ γ Ββδύϑ Βοῖθ οὩ6 οὗ 
Υἢο οδθθ5 ἐπ Ἡδιίοῖϊ μὲν δΒίδιιἀδ ἐπ [89 δϑῶδο οὗ μήν: 866 οὨ Οτὶίο 

Ῥ. 40, 16. 10 πολλῷ ὕστερον: αἰγὶγ ἄσγα αἴϊογ ἐῃο ἐτίαὶ: 

ἐγὶ σέπία ἀΐεθ τῇ σαγοέγε οἰ ἐπ ἐχρεοίαϊίοπε πιογίΐθ ἐπερίϊ, Βαγο σπθ08 

Ἐρίεϊ. 8, 1 (70), 9ϑ. 8οο0 ἐπ μδδεδρὸ ἴσοι Χοῃορδοι αυοίοὰ 
οἱ 3, 12. Ῥ. 2, 2 ἐστεμμένη πἰϊῃ ἸΔῦτοὶ- Ἡτοδίδο, ἰαυγοϊ Ὀοΐηκ 

Ὧ:6 εδοτοὰ ἰσθθ οὗ Αροΐϊο. θ. Θησεύς ποτε κιτιΔ.: ἴοζΣ ἃ ἀ0- 
ἐαϊ]οὰ δοοουτξ οὐ εἶτα 560 ΡΊυς. ΤΏΘΕ. 6. 1ὅ Π. 10 καὶ νῦν ἔτι: 

οἵ. αἷδοο ΡΙαἱ. Το6. ο. 38 ἴ. πῖῆο βαγϑ ἐμδὲ ἐδο βῃΐ ντγαβ ἐμ οχίβίθῃιοθ 
Ὁ5|11 5:6 εἶτα οὗ Πεοπηοίχίιδ ἐμ6 ῬΠΔΙο θδα : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

ψφῶν ἡΛιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέω: «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. 11 ἰδ 

Ὡποοχίδἰη Δ ἐδα δυδίοσῃ ἐέδοὶΐ νῶβ οὐβοσυϑὰ δέος ἐμδὲ εἶτλθ. 12 

καθαρεύειν “ἰἴ0 ὯΘ Ῥυγο:" Ρ]υίαγοι ἱπ 8 Ῥαδβαρᾷο βοζρθϑνιδὲ σΟΒΟΣΩ- 

Ὀλπς 6 ὁη6 ἴῃ Ρίδίο, Ῥμιοοΐοι Ρ. 758 ΤΥ, Βαγ8 ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦφσαι 

δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8366 4180 Ὀ6]0Ὴ 67 Α. ᾿ 

18 {. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΟΙΏΡ. ΧΘΟΏΟΡΒΟΙ᾽ δ δοοουπὲ Ἀἴρ. 4, 

8, 3 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέραν 
βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως: ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπαν- 

ἄλθῃ. 1δ ἀπολαβόντες ἰ6 ἔῃ ἐθοδη σαὶ ποσὰ οὐ βῃΐρε οὶ ᾷ 
δοίαϊηοα ἘῪ ΘΟΙΙΣΑΙΥ πίπδκ: δοὸ ΗἩοτοᾶ. 3, 11δ, 2 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 
λαμφθέντεις. ἸΏπο. 6,22, ἥν που ὑπὸ ἀσλοία: ἀτολαμβανώμεθα. Ῥὶαῖο 
ἰτηδοῖ, Μόηοχ. 406 ΚΣ, ἀπειλημμένων ἐν Μινυλήνῃ τῶν νεών. 16 

αὐτούς, ἷ.6. τοῦ! ναύτας Οἵ πλέοντας Ὑὶοῖι ἐδ ΘΑΔΙΪΥ οὶ ἔγοσμ [6 
«λοῖον τοομελοηοα ἢπδὲ Ὀαΐοχο. 

ΤΠ. ν. 3, 23 τίνα ἰδ αἰτοι ὁπ ἴδ δαξμοσιῖῦ οἵ ἐδο Βοάὶ, 
Ἰιοοὰθα Ἡδιίοῖ ἐξ ὧδ. αἷδο Ἰουπὰ ἰῃ 100: ΟΥΟΥ ΣΩ86.: 8060 Ὡ, ΟἿ Ῥ. 
1, δ,“ 24 ἐπιτηδείων ἐταίρων (Λδοατὶδ᾽ οἷοδα. ». 104. πἰξὰ ὀχρσοοα 
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τοίοσομοϑ ἰ0 ἐμπία νδεδδϑο). ΒῸὸ Ρὶαΐ, ὧἂθ ἔσϑαῇᾳ. δῃ. ἀδῦ π, καὶ. 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροις. 9285 

οἱ ἄρχοντες, Υἱκ. οἱ ἕνδεκα, ἸλοΤοῖ ἀοποίοὰ ὈῪ ἐδθ ΒΔ;Θ ὩδΣΩΘ ἴῃ 
46 ΑΡοΪοΩΥ 89 Κ, οὗ, αἷδο ἱν. 87 ο ἭΠογο τοῖς ἕνδεκα 18. ἃ κἷοββ οἱ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. Ω7 καὶ πολλοί γε: καί ἰΒ Ὦδτο υϑοὰ 
πῃ δὴ θα ρμδιΐο 80:80 Θὰ ογϑη,᾽ αἰσμό αὐδοὸ ΟΣ αἰφιια δἰοῃθ ἰῃ 

Ιδιϊῃ: δ60 Ὁ. οἢ Αροὶ. Ρ. 10, ἤ. οτῃ. ἐδῦ σ ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσϑάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχεις, '"γοῖ Βδγνο Ἰἰβίοηοσα οὗ 

Ἐ.:6 ὙΘΕΥ͂ δδΙὴ9 αἰδροαϊξίοι :᾽ 50 180}. 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώε, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτεροι τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
φοῦτο βλέπει. ἸΤΑΐογδ}] ἕτερος τοιοῦτος 18 "Ἶ.8ὲ δαοὶ διηοΐδμαγ. 

Τὴ6 Ῥῆγβο ἰ8β Ηοσχοὐοίθδῃ: δβο0 1, 120, 101. 8, 79. ΤΏο μἷυχαὶ 
βιιον ἐμδὶ ΕΒοδοοσαῖθθ Ἦ86 ποὲ [1:6 ΟὨἿΪΥ δυάϊξίοσ οἱ Ῥῃδοᾶο. Θοάθα 

ΘΟΙΏΡΔΙΘΒ ὑοῖονν 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρόντα 
με--- ἔλεος εἰσύει : ὮΘΙΘ ἯἮΘ ')δνὸ [80 γϑχῦ ἘΠῚ δὴ δοοῦδβ. πδὲ δα 
Ἐν. λίοα. 981 τὸ διηρὰ [})}0 Διηδιίορβοιιβ οχργοββίοιι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 

ΟΥ̓ ΙῥΡῃ. ΑὐἹ. 491 μ' ἔλεος εἰσῆλθε. Ὀϊτοοίγ αἰξοσνηαγὰβ τὸ μᾶγοὸ 6 

5829 γον ἩΠῺ ἃ ἀδῖλνο : ὅ9 Δ. 10 ἁνύρ : δοΐῶρ. δῦουϑ ὅ7 ἃ 
ὁ ἀνήρ. Τὸ Βοὰϊ. δηὰ σωδην οὐδοῦ τωβ88. χσοδὰ ἀνήρ, ἨἩΝ110 ἐδ: 
δγιϊοὶθ ὁ ἐδ δ ἀρὰ ὈΥ ἱπίοσίοσ κ288.: ἀνήρ ἷΒ τηοϊηξοϊηθα Ὁ Ἡδστθλμη 
ἯΟ χοίοσε ἰο 98 8 ὑοᾷ. οὗ οἷ. χύνει, δὰ} ἩϊμουΣ ταθοὶ σϑϑδοῖι, 

88 Οἷξ ῃοΐθ ΟἹ ἐδπιδὶ ὑδδεδρθ Μ11 βῆον, διὰ οὐ ἐμ οἶος μδηὰἃ 
Β.Δ110. ἱπΜ}}} νοΐῃΐδ οὔ λα! ἰὰ ἐπὸ οὐ]Ἱη9 οδδοα ἐπο δσίϊοϊο ἐξ 
ὭΘΥΟΣ οταἱἐἐοὰ, ἰΐ ὁ ἀνήρ εἰδη ὧδ ἱῃ {0 ΖΘΏΘΣΑΙ 56:86 οὗ {δ ῬΤΟΠΟΌΣ, 
αὐτὸς ΟΥἩ ἐκεῖνος. 611 ἃ 88 ᾳυοίοδ [060 αἰτεῖν ἱπαοδηΐξθ 1860 

οὗ ἄνθρωποι ἴῃ ἰδγθ0 Ῥαδδαβοβ οἱ Αϑβοϊίῃθβ. 11 τοῦ τρόπον 
κιτιλ. 'οῃ δΔοοοιηΐ οὗ εἶ οοπθποὶς δηὰ ἢ δοοουῃὲ οὗ .ἷ5 Ἡοχάκ.᾽ 
Ἑοχ (υΐα σοιἱεῖνο οὗ ὁΔ;860 566 οΣ,, Ὁ. 480 (β). 5611 ᾷ 496. 111. 
ὧτι---τελεύτα ἰδ ἃ δοῃίθῃο6 δι ἀϑὰ ὮὉῚ πὰῪ οὐ οροχοβθαίδ. γενναίως 
ΕΡΓΑΥΘΪγ :" οὐδὲν ἀγεννὲς ἣ ταπεινὸν ἔπραξεν, καγα Ἰμοκηΐδίΐιδ (Οτ. 2 
Ῥ. δὅ8) οἱ Βοαχαίοε᾽ οοπάποὲ δἴτος Ηἷβ οοπἀθιιιδιίοι. 12 παρί- 
στασθαι "ἴο ΔΡΡοΟτ; οἱ. Εν. ΒΔο5, 780, καί μοι καθ' ὕπνον δόξα τις 
παρίσταται Δηἃ ὮδτΘ Ὀοΐονν 66 58, σα. οὗ οἷ, χι. 13 μηδ᾽ εἰς 

“Αἰδον "Ὡοΐ ογθ1:---, ὈΘΟΘΔΌΔΘ ΞΟΟΣ,᾿᾽ 5 ἀΐβοΐῃ]θ6 οοπδίἀαγοὰ Ηἰχὰ ἴο Ὅ0 

οδρθϑαΐαιγ᾽ ἑδυουσοὰ ὈῚ ἐδο ροΐδ, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Σω- 
κράτης, Χοι, ΑΡοϊ. 83), οι δοοουῃξ οὗ ΑΡ0110᾽8 ΟΥ8016 (606 οὩ ΑΡοϊ. Ρ- 
7, ἢ δορὰ Ῥοσθδρβ δἷδο οἵ ἐδ στηγείοσίουδ δαιμόνιον Ἡϊιοδ δοοπιοὰ ἰο 
οδὲδ δ ἃ Ἰεἰμὰ οὗ ϑοπιπιηϊεαίίοι θαΐθϑα ἐδθ σοὰδ διὰ βοασ. 
Ῥιυΐασοι (Δέοσ. ὃ. 3 ν. 499 γί (.) μοο ὅδ: Ῥσοδοιξ Ῥδδϑδρὸ ἱξι σαϊχνεῖ 
λα πὶ εσια ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντο: ὧι οὐδ' ἐν 

ῬΙΔΈ. ῬΈ, . 7 
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“Λιδον θείας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. Τλεΐο σχργοδαίοι σρθδηδ ' Ἡϊξμουῦὶ 
[δῸὸ ροὰδ οτἀδίπΐης ἱὲ,᾽ 168 παρόντι ἷδ, δα ἰξ πρΟΊῺ 8 ἰο 1Ση6. 
ποι τοίοτεοα ἰο μοὶ ὉΥ Ἡοΐηάοτί 5ο ἐμδὲ ἐδ: δοΏδο ἰδ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντε πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. 1110. Ρῥτοίοχη 
ποἀδοτείδπαϊηρ παρόντι πένθει 88 ἃ ΘΟΏΘΣΑΙ δα: Π08, ΒΑγΐης "Ἰδίοί 

φηΐπι ἱπ δοῦ Ῥαγέϊοὶρίο βογβοῦδ ἱπδοδηΐία.᾽ ΒΪΘΈΘΥΟΥΙ ΜΔΥ ΜΘ 
ἴδκο ἰὲ, ἐ89 ἐπὸ ἀδέϊνοβ παρόντι πένθει ΔΥῸ Θογίδίγ ανϊεπασὰ, διὰ 
ἐὶϊ ἴα ἀϊδίου!!! ἴο πἀοτείαπὰ ἩὮΥ ΡΊδίο ἀϊὰ ποὶ σδῖποσ ὑχοίοσ οὐδὲν 
«ἄνυ με ἔλεεινὸν εἰσύει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (Ἰ 16 
τορϊηρ ἷ8, 88 1 πὰ Ὡσνν, δον ρῥγορυδοᾶ ὮΥ Ε΄. δαδοοὺθ ἱῃ Ὠἷ ᾿ 

Αἀάϊέκτα, ἰὼ Αἰβοη. "Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 11. “ἴῃ 
ΡΣ] οβορδὶα υοσβασὶ," ἱ. ὁ. " ἰο μοϊὰ ρμἱϊοδορὶι σαὶ δουυθυβδεϊοιδ: 80 
δορὰ. Οοὰ. Τ. δ02, ὁ μάντι: ἦν ἐν τῇ τέχνῃ “ἨΔ8 οῃραροὰ ὁ ἷ6 
διὶ," δικὶ Ῥὶδίο ᾿ὲπ|66}4 λίοιῃο 91 Κ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟὐτΏρ. 8180 ἐν λόγοις εἶναι ΧΘΏ. ΟΥτορ. ἐ, 8, 38. 26}, ἢ 622, 

8 ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες ᾿ΘΟΙΩΘΉΔ, οὐ [μδὲ ομαγασοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΩΔῪ Ὧθ ἐχαπδ]διθὰ "ΘΟΙΠΊΘΠΟΥ ΟΥἉ ΟἿΟΣ ς᾽ 5860 Π. ΟἹ ΑΡοΪ, ". 
8, 10. 28 γελῶντες δὰ δακρύοντε! ΔΙῸ Ῥασίϊοὶ 65 δ ἀϑὰ ἱπ 

οχρἰδηδίΐοῃ οὗ οὕτω, ἴο Ἡλι1οδ ΜΘὸ βου ἃ μοὶ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, 85 
[1::ὸ δοπέςτοξίσιι διάκειμαε γελών ἰδ ποὲ ἰουαμὰ ἐπ Οτεοὶς: Ηεἰηάοιΐ 
αιοὶοα ϑορὶι. Οοὰ, Τ. 10, τίνε τρόπῳ καθίστατε;: δείσαντες ἣ στέρ- 
ξαντες, ἩΓΠΘΙΤΟ ἐξ 18 Δραῖη ἱσηροβδβιυἷθ 0 δαβίσηθ ἃ οοῃμδίσγιοίίοιι δείσας 
καθέστηκα. (60 8150 6} 8 698.) 24 ᾿Απολλόδωρος ς8]]οἃ ὁ μανι- 

κός οχἱ δεοοπηὲ οὗ εἷβ οπι μυδίδδεϊο δεϊδοδτηθης ἐο βοοσ.: ἢ. οἱ ΑΡροϊ. 
Ῥ. 30,18. »ν.έ, 8 Ἑρμογένης: ἷξ ἰ8 πποθείαίη ταὶ ΗΘΥΙΠΟβΟΏΘΆ8 
ἷὶς τοοαὩξ. Οειίο 8 βαοϊὰ (1 μαὔτὲ. 3, 121) ἴο ανὸ μαὰ 00. βδοηδ: Οτὶξςς 
Ὀπΐϊυκ, Ηεττοορσοιοβ, Ερίσοηθα δηὰ Οἰοδίρριβ. [1ἢ (μ6 οἶτο]ο οὗ ὅοογ. 
νὸ πη, Βοπόνοσ, δηοίδον Ἡοστηοβεπεδ αὦ Ερίσοποπ: 'Ἕρμ. τοῦ 

“Ἵππονίκον Χοη. λίομι, 4, 8, ἀ, ἐδθ ῬΟῸΣ δΒοῃ οὗ ἃ σοὶ δέμοσ, δα 
’' πθ πθοἷθ ἰοτέσηο μοι ὕδθηῃ ἐῃμοεἐθὰ ἘΥ͂ πο ΠΟΥ δοη, 566 Ρ]δίο 
Οεδί. 884 ο. 8196. ΤΠ οὴ '᾿Ἐπιγένης, (16 δου οὗ ΑπεροΣ ὁ  ηφισιεύς 
ΘοσΌΣ Αροϊ. 88 π: ἔτοπι Χοη. λίθηι 8, 12, 1, τὸ Ἰθασῃ ἔδπδὲ ἢθ Ἧ88 -- 
χοῦσᾳ διὰ εἷα δα }}} ἀ6]1οδ:6.---Αἰσχίνης ΟΟΘΌΣΒ Δἷδο ἴῃ ἐπ6 ΑΡο]. 
88 Ἐπ, πΈΟΙΘ 860 ποίθ. Εἵποδον αποίο5 Τκῦχε. 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεκοίηται, ὅτι μὴ 

ἐν τῷ περὶ ὑνχῇ: καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4. 'Αντισθένης ὈθορΙη6 ἐδ 
ἴουμδονρ οὗ [19 Ογηΐο ποαῖ. ἣν πἰδη δ Β0ΓῸ ΘΙΩΡ ΒΔ αν ἱῃ 
Ἐδο βαζδο οἱ παρῆν Ἡδίοι Ηοΐμδοτέ ᾿γοροϑθθ δ δὴ οσηθεδιΐου οὗ 

ἐδ τοδ. σεδάϊημ Βαυὶ 800 5911, ἢ 660, ὁ Οὐκ. Ἐτήσιπποι ὁ Παια- 
νιεύε ἷδ 150 τοϑιίίοποῦ αἱ πγὰ, 378 Δ, δὰ Τγεΐδ 308 Δ, 300 ο. ἢ, 
δ Μωέξενοι ἴδ 1δ):0 5816 ὙΠΟ ὭΘηιο ἰδ σίγα ἰὼ οὔθ οἱ Ῥίδίο᾽ ὁ 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλύγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 

Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ' ταῦτά μοι δοκῶ ) αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- ὦ 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Ἰζρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἣ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἦ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἡ προτίθεται Σωκρατὴ ἣ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Ἰζρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἡ ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
᾿ΩΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵ- Ξ0 

κημά τε ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἴπετο αὐτῷ, 

ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 
. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 

, ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ἃς 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«---καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον. 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 30 

, 12 καόμενον Βοϊκὶς. ὙΠ δουοσαὶ 885. [ῖ3. δείν ἅττα Βοκῖ, 
ὑχβοχοίοά ἘΚ ἅττα οἵα. Βοὰϊ. δὰ δ οὐἕοκ ΣΩ88, 40 ἐκείναις 

Βοσαλ. ἐναντίον ἐκεῖναι )οὰϊ. Ῥχ, τὰ, οὐ ὡς 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ὀγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὐτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγυγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς ταραγγέλλω "τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

Σὸ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿ καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

:ξ καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπήει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὑτόν, Ἰζαὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

4ο προσήει καὶ διέλέγετο ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρω- 
πος. καὶ ὁ Ἰζρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ Ὁ 

ὅς κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- 
κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 

τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον᾽ ἔτι γὰρ, 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Εϊκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὺς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῇν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΠΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ: παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- τὸ 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὀὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἡ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. τς 

καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἴλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὰν β 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἣ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἡ δ᾽ ὅς ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ πον τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ν' ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ὀγὼ εὔχομαί τε καὶ 2ς 
εὐ γένοιτο ταὐτῃ. καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 
“ν᾽ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- ᾿ “ἢ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οῖοί τε ἡσανγεατέχειν τὸ μὴ 

ι. ϑάι 
ΨΑΆε 

8. εἰκότως δ οοῃεϊδοτοὰ ἐρυσίουδ ὃΥ Οοδαὶ, Κον. Ἰωοῖ, Ρ. 102: 
ΒΟΙΏΘ 1288. ὮΔΥΟ εἰκότως: ταῦτα. 10 διδόναι Βοάϊ. Π. δώσεν ᾿ 
Βοκῖς, πὲιῖι ἐδ) 6 οΟὗδοσ σζαδα. 20 πόματοι ἴ89 τλθ5. 5:14110. Ῥχοίοσε. 
πώματοι. τί λέγει! περὶ τοῦ πώματοι; ἐποσκεῖσαί τινι ἔξεστιν ἦ οὔ; 
Οοδοὶ, ας. :,ϑοὲ. »ν. 106. 4224. μετοίκισιν Οοδοῖ, ας. ἴωϑοῖ. ». 108, 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίγοντά τε καὶ πέπω 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε 8.6 Μὰ ἐδ τοῦ ἣν τακτὶ Στὰ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὗ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἴου ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Ἰζρίτων ἔτι πρότε- Ὁ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷος τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ Ζότε ἀναβρυχησά- 

μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [οὐδένα ἼΣΗΝ οὐ κατέ. 
10 χλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ-, 
«6. Ψος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 

. ναδος μὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 
μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν᾽ καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

8ο τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 
μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτε ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

. 85 γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τ - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε, ᾿Αλλὰ 

ῖ 

8 ἀπέκλαον Βοκῖ,, πίε σὩ τα, 9. κλάων Βοκ, 22 ἡμῖν 
αὐνοῖε Βοᾶϊ]. αὐτοῖς ὁπ. Βοκὶ, ΒΔ, 43 πήγνυτο Βοὰϊ, Ὀτ. ΙΏ, 
πηγγνύοιτο Βοᾶλ. ΘΟΙΣ. δινὰ οἶδας Σωβα, πήγνντο ΒοκΧ, Βέα]ν, Σ 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ὅτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλύγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
“πος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὸν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τὰ καὶ τοὺς 
ὀφθαλμούς. ἥδε ἡ τελευτή, ὧ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράθημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ 
δικαιοτάτου. 



-
«
-
-
-
 

--
 

πὰ 

“- 



ΝΟΤῈΒ. 

ὶ--Ἰ. γβοσόοῦῦξ. ΣΝΟΙΣΌΣΝΙΒ ΟΥ ἸῈΣ ΣΛΈΤΥ ΧΟΒΕΙΝΟ Ὧξ 
ῬΒΙΒΟΧ. 

1. »-" 1, 1. Αὐτός "Ῥοσβοιδὶγ" ΤΏο ποσὰ 18 οσωρ δ δε ΠΥ 
Ῥἰδοϑὰ δὲ ἴ)9 ϑορίῃπειίΐης οὐ 189 ὥσγδβὶ δβοῃέθῃοου δηὰ οὗ [89 Ὑδοΐὶθ 
ἀἱοαϊοχυθ ἱπ οχζὰοσς ἰο υἱμάϊοαδαὶθ αγϑοῖοσ δι μϑηξίοὶ εν ἰο ἐδ οἷο 
χοϊαϊίου. 83.666 6150 ὕο;. Ὁ. 822ὅ5Ὠ. δ τί---ἐστιν ἅττα κιτ᾿.λ. "οἱ τδοῖ 
ὩΔίΌΣΘ ὙΟΙΘ 80 ἰπτρα 86 βαἰὰ :᾽ τί εἰαπὰβ ἴοσ τίνα δοοοκάϊῃα ἴο δὲ 
ἱάΐουλ ἐγοααθηξ ϑηουσῶ ἰπ Ρὶδίο, οἵ. ὕοσα. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 

συμβαίνοντα οἵ ΗΐρΡΡ. ταδὶ. 28ὅ "», τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οὐ ΕἸ ΒΥΡΏγ, 1ὅ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα; 83,66 α͵δο ΒΔ (611 
8.20. 261 αὶ 381. Βαυὶ ἰξ πουϊὰ Ὁ6 Ῥοζγοσζεθ ἰοὸ οοχτϑοὶ ἔβοδθ Ρ88- 
δΒυᾷθ8 ἐπ Μολ 6 ὅπᾷ [Π9 τορυϊοσ οοπεέστιοίίοι : 6. (. Βοῖθ ὅθ 6, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, 8 ῬΏτΩΒΘΟ ΣΟσΌΣΙΣΙ 180 102 Δ, δὲ ἔμ θερίπηίΐης 
οὗ οἢ. 1..: 5600 6180 Αοβοδίῃ. δὰν. ΤΊμδσοῖ. αὶ 1ὅ4, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ὦ 
ἀντιγέγραμμαι. Τὴὸ Τηδδ, οἶδ ὙΔΙῪ ἰῃ δος Ῥδδβδαζοδ, δυιὰ ἱὲ ἱὰ 
Ἰθοσοίοσο δανίβαρϊθ ἰο δὰορὲ ἐδ σχοδάϊης σίνοῃ ὉΥ ἐδο Ὀθδὲ δῦ- 
δον. θ. ἐγώ “1 ΤΟΣ ΤΩῪ Ῥαχξ:᾽ ἐγώ ἱβ οεαϊἐἰθᾶὰ ἐὰ ΣΩΔΏΥ ΣΩΒ8., 
δα! σίνει Ὁ ἐδ9 Βοΐϊ. δηἃ ἔνθ οἶδοσ σωββ.; τωοδβὲ ϑάϊξοσβ οχοἱβ ἰὸ 
(Β:4110. Βαγδ “ὩὨθδοΐο 400 τηοᾶο Σρο]θδίοσω 86 ῬΩΘΏΘ ἱπΌσ ΘΙ ᾿ 
ΥἱάοίοΣ᾽: Ὀπὲ ΒΌΣΟΙΥ τὸ Βδγθ 0 σία ἰο ὧἃο 5ὸ δραΐπιδὲ ἐδ δυϊδο- 
ΣΟΥ οὗ ἐδο θεῖ χη8. ἢ γῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ Βδουϊὰ 
οτροσὲ τῶν Φλιασίων, διὰ Ηἰ τοδί δος} } } ὯΔ8 60 πῃ δα ἰοχὲ : πὶ 
ἭΒΟΣΟ ἐδο Ἰαΐίος βυϊπείδηξάνο ἐδ ἐδ 9 ὩδΙὴθ οὗ 8 ΘΟΌΣΕΤΥ οὐ οὗ [86 
ἐπβῪοριξδη!α οὗ 6 δου συ οἱ αἱγ, ἔμ9 ατίΐοῖο ἰβ ἐξ ῬΙδίο μορίαν 
οζαϊ θα : 500 {δ ἱπείαποοβ ᾳυοϊοὰ Ὦγ Εἰὰδοὶ!, αὶ 86. 8 ἐπιχω- 
ριάζει ἸὲΓΌΣΑΙΥ ᾿δἰαγπ,᾽, ὈῸΣ ὧδ ἰδῖο 16 ΟὨΪΥ πο χοσυϊὲ οὗ Ῥγουίουδ 
δοίης, τὸ ΔΥΘ ᾿Αθήναζε; ΘΟΣΏΡ. ἔδο δΘομδὲσ. καρεῖναι εἴς τι διιὰ ποίθ 
οι Αροϊ. Ὁ. 3ὅ, 9. τὰ νῦν: ἯΘ Ββουϊὰ δΌΡΡΟδΘ, 8 δμοσζὶ ἐἶσοο αδἱξασ 
ἐδο ἀοαὶδι οὗ βοοΣ. ῬὨαϑᾶο ἐδ οἱ δἰα ἨΔῪ ἔσοσα Αἰδθηδ ἰο Ὠἷα υπδέΐϊνθ 
οἱ ΕΠ|α, δο ὰ είορα δὲ ῬὨϊυδ οἱ ἰδ χοῦϊθ. Τα σαρροείξλοιι 

Δἴοσὰξ ἃ ὙΟῪ Ὡδίασαϊ οοϑοδδίος 2οΣ ἔδι9 ἀἰδοουσδο, 9 χλύνοῳ 

Ὡχονς  -- πα 

. 
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συχνοῦ "ἴοξ,͵ ἃ Ἰοᾳ ἰἶἰσαθ:" δοζῶρ. Κβγιιροα, 172 σ, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν .------ ὅστις ἄν---οἷδε τ' ἣν : ΘΟΤΏΡ. ἘΣ. - 
Μοὰᾶ, 1811, οὐκ ἔστω ἥτις τοῦτ᾽ ἂν “Ελλιρὶς γυνὴ "Ἔτλῃη ποθ’, δὰ 
Ασίβέορι". ζ0.γ86. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὅλισβον ὀκτωδάκτνλον, Ὃς: ἦν ἂν 
ἡμῖν σκντίνῃ ᾿κικουρία. 18 τὰ περὶ τῆι δίκης ἰδ δι ΟΣΡΓΟδαίοΙ 
δοιαρ)οίθ ἱμπ ἐέβοὶϊέ, ἰο ποῖ ὃν τρόπον ἐγένετο Βα δὐὰδὰ 88 δὴ 

. φροχομοδὶδ. Ἡοΐμάοχέ ἱπιδὲὶγ δαγβ ἐδιδὲ ἐξ πιίαὶνξ αἷδο ὈῸ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. ΒγαΙΔΥ Ῥαδδαρθα 810 Χος. 

Ογτορ. ὅ, 8, 206 ἐπεὶ πύθοιτο τὼ περὶ τοῦ φρουρίον. ΑὨΔΌ. 23, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ἸΠροξένουν. 66 Ῥεῖονν ἐδο Ὀαρίππΐης οἱ οἷ. ΩΣ, 
15 ταῦτα μὲν πἰίλδουξ ἃ κυυθεοηυσδηξ δέ, Ὀπὲ ἐἾ1)6 δοἰἐἐποεὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἷα τορα]γ τη ἀοσαίοοα Ὁ ἐῃ0 τοδάθσ. ΟΥ ἨΘ Ὦδγθ 676 οἱϑ οὗ 
Ἧδιο ολϑ85 ἰῃ ἩδοΝ μὲν δἰδηὰδ ἐπ ἐδ δϑῶδο οἱ μήν: 860 οἱἱ Οτἱίο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῴ ὕστερον: Ὠἰτγ ἄδγα δἱΐος ἐδο ἐσχίδὶ : 

ἐγὶρίπία ἀεθ τα ἐαγοένε σὲ ἐπ ἐχρεείαίίοπε πιοτίΐς ἐσεσίϊ, βΒαγὰ βΘῃ 608 

Ἐρῖεϊι. 8, 1 (70), 9. 8.6 ἐπ νδβδοδρθὸ ἔσο Χοῆορδοι αᾳυοἰοὰ 
οἱ 3, 13, Ῥ. 3, 2 ἐστεμμένῃῳ πὶξἢ ἸΔυγοὶ- Ἡσχοδίβ, Ἰδῦτοὶ Ὀοίηκ 

[6 πκδοσϑὰ ἔσθθ οὗ Αρο]ῇο. βθ. Θησεύε ποτε κιτιλ.: [ἴο᾽ 8 ἃἀθ- 
ἑδιϊϑὰ δοοουτξ οὗ εἰ18 566 ΡΊας. Τ686. α. 1ὅ Δ. 10 καὶ νῦν ἔτι: 

αἵ. αἰδο ΡΙαἱ. Τοα. ο. 233 ζ. πδο βαγε ἐμαὶ ἐ89 βῃΐρ πῶβ ἰὼ οχίβέθποθ 
ὨΒΕῚ1 {ηΠ6 ἐἶπι6 οἱ Ποεηοίγίια ἔπθ ῬΠΔΙθγοδῃ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

σῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέως χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. 1Ὲ ἴδ 
πποορχίδίῃ 1 ἐπ6 ουδίομι 1861 τῶϑ οὐδοχυϑὰ δέος ἔπδὲ εἰ π|6. 14 
καθαρεύειν “ἴο Ὀ6 Ῥῃγο:᾽ Ῥ]υΐαΙο ἐπ ἃ Ῥϑβδδῖθ ΒΟΙΩΘΉΪΒΕ ΣΘΒΘΣ- 
ὈΣλης ἐδ 26 ἐπ Ρὶδίο, Ῥμοοσίου Ῥ. 758 Κι, Βαγὰ ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦφαι 

ϑημοσίου φόνου τὴν νόλιν ἑορτάζουσαν. 8806 6160 Ὀ6]ον 67 Δ. ᾿ 

114 ἴ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΌΙΩΡ. ΧΟΏΟΡΏΟΣ ΒΒ δοοοῦυ ΜοιΩ. 4, 

8,3 ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνον τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

δᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἔπαν- 
ό6λθν. 156 ἀπολαβόντες ἰδ ἐδο ἐθοδει σαὶ ποζὰ οὗ δβυὶρα Ὀοὶτῃα 

- δοίαϊηθἃ ὉΥ ΘΟΒΊΤΟΙΥ Μηδ: 50 Ἡοχοὰ. 3, 116, 2 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 
λαμῴφθέντες, ΤΏ πα. 6, 22, ὅν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἀπολαμβανώμεθα. Ῥιαῖο 
λυϊτϑοῖ, δηοχ. 4006 Κ, ἀπειλημμένων ἐν Μιτυλήνῃ τῶν νεών. 16 

αὐτούς, '.6. τοῦ! ναύτας οἱ πλέοντας Ὑιίοῖχ 15 ΘΑΕΙΪΥ φοῖ ἔτοσα [Ὡ9 
“λοῖον τισπκὶοηοα ἰμδὲ ὈΟίοζΟ. 

Ι, ν. 3, Ὧ8 τίνα ἰα οἰνοι οὐ ἐδθ Δα μοσί 7 οἵ ἔδο Βοάὶ, 
ϑρεϊάοα τξιλοῖ ἐξ ἐπ. αἷδο ἰουπὰ ἐπ ἴοι ΟἿΟΣ Τ88.: 800 Ὡ, ΟἿ Ὁ, 
Σ, δ, 24. ἐπιτηδείων ες ἐταίρων (ἡ οοχίδ᾽ σἷοκδ. ν᾿. 164. πὶεδ ὀχρεοθα 
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χοίοσθῃοοθ ἰο ει Ῥαδδεδϑο). 8. Ῥίαϊ. ὧἀθ ἴσχϑῇᾳ. δι, ἀδῦ 5, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροις. 25 

οἱ ἄρχοντει, Υἱκ, οἱ ἕνδεκα, ἸΔΘΙΟΙΥ ἀομοίθα Υ ἐδ ΒΔ1Θ ὭδχΩθ ἐστι 
Ἐ86 ΑΡοΐομγ 89 ΚΣ, οἵ. αἶοο ἰν. 87 Ο ἩΒΟΙΟ τοῖς ἕνδεκα ἰ8 8 ἷοδα οἷ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καί 8 Βοτο πεοᾶ 
ἐὰ δὰ ϑρημδεὶθ 60:60 '" δηἃ ογοῖ,᾽ αἰφις αὐδοὸ ΟΥ αἰφιιε ΔΙΟΏΘ ἐπ 
Ταιϊΐῃ: 8660 ἢ. ὁ Αροὶ. Ρ. 10, 7. ον. 4δὅ ὁ ὡς ἐγώ τινα: σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχειε, “γοὰ ΔΎΟ ᾿ἰδίσῃοχα οὗ 

Ἐ}:0 ὙΘΥΙΥ δδιὴθ αἱδροπίξίοει :᾿ δὸ 1δοῖι, 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτο: φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέκειι. Τὐΐογα! ἕτερος τοιοῦτοϊξ ἰδ "͵πδὲ δαοὰ δηοΐμοχ. 
ΤῺ Ῥῆγϑδο ἰβ Ηοσοάοΐϑασ: δ00 1, 120, 19]. 8, 79. Τ6 μἱυχαὶ 
δλιονβ ἐμδὶ Εομθοχαῖθθ ἨΔ8 Ὠοὲ ἐπ6 ΟἿΪΥ δυάϊίος οὗ Ῥμδοὰο. αοὰάθα 

ΘΟΙΡΔΣΘΒ ὑθῖον 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρίντα 

με---ὅλεοι εἰσύει : ὮΘΤΘ ἯΘ ΔΥΘ ἐδθ νοῦ ΣΕ δὴ δοοῦδ. ἱπεὲ δὲ ἐϊ 
Ἐαγ. λίοά. "81 πὸ διηὰ [ῃ6 διηδι᾽οζοῦυβ ὀσχρεθεβδίοι εἰσήλθέ μ᾽ οἷκτος 

οΥ ΙΡᾺ. ΑὐἱἹ. 491 μ' ἔλεος εἰσῆλθε. Ὁ τΘΟΟΣΥ δἰξοσνασγὰβ πὸ λιδνο 116 

ΒΔΙΩΘ ὙΟΣῸ ἩΐῚ δ ἀδεϊνο : ὅθ Δ. 10 ἀνύρ : οὐ. δῦουϑθ ὅ7 ἃ 
ὁ ἀνήρ. Το Βοάϊ. διηὰ Σωδὴν οὐδοῦ 1η88. σοδὰ ἀνήρ, ἩΔ119 ἐδ 
Δτίϊοϊο ὁ ἰ5 δ ἀοὰ ὉΥ ἱπίοσίου σαβα.: ἀνήρ ἰδ τιοϊηἰαϊ θα ὉΥ ΗΘΣΤΔΑΣΙ 
ἭὮΟ τοΐοσα ἰο 098 Β 68. οὗ οἷ. χύνει, Ὀὰὲ πίξμουξ τσ ο} σϑϑδοςὶ, 
88 ΟἿΣ Ὠοΐθ ΟἹ ἐπδὲ Ῥαββαρὸ ΝὼΠ1 εβον, δηὰ οὐ ἐμ οἷδιοσ μαονὰ 

Β.4Δ11}. ἱπμμεγ νομί ουὲ ἐδιαὶ ἰῃὰ ἐπ6 οὐϊΐᾳφῃο 6808 1:9 δτέϊοϊθ ἐδ 
ὭΘΥΟΣ Οσωἱἐἰοὰ, ἱΐ ὁ ἀνήρ εἰδιιὰδ ἢ ἔπ. 6 ΖΘΏΘΣΔΙ δ6η80 οὗ [80 ῬΓΣΟΏΟΊΙΣ 
αὐτὸς ΟΥὨἩἉ ἐκεῖνος. ἘὶἀΔ611] ἃ 88 αποῖοα {80 αἰτιΐϊδν ἱπάοβηλίθ ;80 
οὗ ἄνθρωπος ἰὼ ἰὮΤΘΘ Ῥαδδβαβοβ οὗ Αδϑβολιίηθα. 11 τοῦ τρόπον 
κιτιλ. “0. δοοοιῶξ οὗ δἰ5 οοπάσοὲ δὰ οὐ δοοοῦχέ οὗ πο ψνοχάβ. 
ον ἰμΐδ φοηξενο οὗ ὁδ:60 δ00 Ὅοπι, Ῥ. 480 (β). 96] καὶ 49. 111. 

ὧτ---ἐτελεύτα ἰδ ἃ Βαιίθῃοθ δ ἀϑὰ ὮΥ ἯΔῪ οὗ θροχοβοδὶβ, γερναίωϊ 
ΔΌΣΘΥΟΘΙΥ " οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, Βαγα ἸΤμοτολδὲϊυκ (ΟΥ. 3 
Ῥ. ὅδ) οἱ Βοαταίοε᾽ οομάποὲ δἰΐος δίδ οοπάθιγηδείο;. 12 παρί- 
στασθαι "1ἴο ΔΡΡοαδσ, οἷ. Βν. Β)ο8. 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τι: 
παρίσταται διὰ ὮΟΙΘ Ῥοον 66 5, Ὀθᾳ. οἵ οἰ. ΧΙ. 13 μηδ᾽ εἰε 

“Αἰδον "ποΐ θγθ1--- ν᾽ ὈΘΟΘΌΔΟ Ββοο.᾽ 5 ἀἰδο 65 οοπείδογοὰ Ὠἰπὶ ἰο ὃὈῸ 
Θδρϑοΐδγ ἰδυουσθὰ ὉΥῚ ἰδ0 ροΐδ, (ϑεοφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Ζω- 

κράτης, Χοι, ΑΡοΪ. 83), οι δοοουπὲ οὗ ΑΡοΪ1ο᾽ 5 οσϑοὶο (690 οὔ Αροΐ. Ῥ. 
7, ἢ διὰ ροσῆδρο δὶδο οὗ ἔδο σαγείοσίου δ δαιμόνιον Ἡϊιΐοδι ὀοοιμοὰ ἰο 
οδβίδ δ ἃ ίμἃ οὗ οοτηχοπηξοδέλου, Ὀοέπθδι ἐδ:6 ροὰα διὰ βοοσ. 
ῬΊαἰδσοὶ (Δῆοσ. ἐ. 23 Ὁ. 490 ΤΥ.) μδ6 ἐμ9 Ῥσοδϑῃξ Ῥϑδοαρὸ ἰῇ σαϊπὰ 
ναι Ἡτὶ πα ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντες ὧς οὐδ᾽ ἐν 

ΣΙΔΈ. ἘΞ, . 7 
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“Λιδον θείας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. Τΐδ ἀχρτοθεῖοι σθ826 ' πίδους 
Ὧδο ποὰα οτάἀδι πὶ ἱἐ," 10 παρόώνγι ἰδ, 8288 ἷξὲ δΒοοιὼθ ἴἰο 116. 

πεῖῖὶγ τοίοτεοὰ ἰο μοὶ ὮῪ Ηοϊηάδοτί δὸ ἔμπαξ ἐμὸ δϑῶβο ἰ6 εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πέσχθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. ΒΒ .Δ}}». Ῥτοίοχε 

πηἀδοτείδπάϊησ παρόντι πένθει 88 8 ΟΏΘΓΣΑΪ δοω 6:60, Βαγίην Ἰδίοὶ 

Θεΐηι ἰῃ Βοο Ῥαγεαίρίο μβογβοῦδ ἑπὰδοδυΐί," ὙΤΈΪΟΣΠΘΟΥΟΣ ΜΔΥ ἮΘ 
ἴδϊκο 1ὲ, (80 ἐτο ἀδέϊνοβ παρόντι πένθει ΔΥΘ Θοτί ΔΙ δΥκνασὰ, δη 

ἱξ ἰο ἀϊδίουἐ ἴο υπὐετείαδπα ΜὮγ Ῥ]αίο ἀἰὰ ποὲ σαί ποῦ Ῥχγϑίοσς οὐδὲν 
«άνῳ με ἔλεεινὸν εἰσύει, ὧς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (Ἰἰ6 
τορδάϊης ἰδ, 88 1 ὅπ ΠΟΥ, δοΐ ΠΥ Ῥτορυδοὰ ὉΥ ΡΒ. δαοοὺσ ἰπ ἷν 
Αἀάϊέατα, ἱπ Αἰδεη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι ᾿ΐξ. “ἴῃ 
ῬὮΣΙοϑορ δ υοσβασί," ἱ. 6. " ἴο οϊὰ Ῥεὐ]οδορὶιῖοαὶ δοινυοσεδεϊο: : 80 
Βορῇ. Οϑάὰ. Ἰ. 662, ὁ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ “ὍἨΔΒ εηρσασοὰ οὐ ΐδ 
διὶ,᾽ δι Ῥίδιο Ὠἰπιβοὶ λίθῃο 91 Κ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟΡ. 8160 ἐν λόγοις εἶναι Χοῃ. ΟΥτορ. ἐ, 8, 38. 961 καὶ 622, 
ὃ ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες “ΒΟ ΘΉΪΔΔΙ οὗ ἐμαὶ ομαγδοίοσ. 109 

ἀτεχνῶς ΤΑΔῪ ὃοθ ἰχαπεϊδίθα "ΘΟΙΙΘΒΟΥ ΟΥ ΟἾΠΘΥ ς᾽ 866 π, ΟὨ ΑΡοϊ. }. 
8, 10. 28 γελώντες διὰ δακρύοντες ΔΙῸ Ἀδζίϊοὶ ρ]οβ δ ἀϑὰ ἱῃ 
οχρἰδηδίϊου οἱ οὕτω, ἴο δῖοι τὸ βμου ὰ ποῖ ΒΡ ΪΥ διεκείμεθα, δα 
10 δοπαίσιοξίοι διάκειμαι γελών ΒΒ ηοὶ ἰουπὰ ἱπ Οτοοὶε: Ηοΐπάοιΐ 
αποίοα βορδ. Οοὰ, Τὶ. 10, τίνι τρόπῳ καθίστατε; δείσαντεξ ὃ στέρ- 

ξαντες, ἩὮΙΘΙΘ ἰξ ἐδ δραὶῃ ἱσιροβδίυϊο δο δβϑισηθ 8 οΘοῃδίσχυοιὶοι δείσας 
καθέστηκα. (66 δ}5"0 011 ἃ 6038) 424 ᾿Απολλόδωρος οΔ᾽Ἰοἃ ὁ μανι- 

κύς ὁπ δοοοπῃξ οὗ δῖ5 Θηἰπυδίδδεϊο διέδο;πιθης ἐο βοοσ.: τ, οα Αροὶ. 
Ῥ-30,18. »ν.4,3 ῬἩρμογένηε: ἰξ 8 ἀποοείαίη ν]ιδὲ ἩδττθοοΏ65 
ἐπ τιορξ. Οείΐο ἰ5 βαϊὰ ([δὔτε. 3, 121) ἔο δανὸ παὰ ἰοἿΣ δοῃδ: Οσὶ ἕο. 
Ὀυΐύυκ, Ἡοτιθοζοοδ, Ερίσθηοδ δηὰ Οὐθδίρριιβ. 10 (20 οἰτοῖὶο οὗ ὅοογ. 
Ὅὸ πὰ, Βοπονοσ, δηοίμες Ἡοσιποβθηςεβ δὰ Ἐρίσθηθα: Ἔρμ. τοῦ 

Ἵππτονίκον Χο. λίοηι. 4, 8, 4, {Π6 ῬΟΟΥ δΒοῃ οἱ 8 σίοῖ ἔδέμοσ, δᾶ 

πο πῆιοῖο ἑοσέσμθ μοὰ ὕδοϑη ἐπμοσίἐ θα ὉΥ Δηοῖ βο, 806 Ῥδίο 
Οεδὶ. 864 ο. 8196. Το '᾿Επεγένης, [86 βοὴ οὗ ΑΔΕ ΡΒΟΣ ὁ Κ ηφισιεύς 

Οὐδοζα ΑΡοϊ. 88 κ: ἔτοι Χοη. λίϑῃη. 3, 12, 1, τὸ Ἰθδσῃ ἔμπδῖ ὮΘ πῶ 
χοῦπᾳ δοιὰ μδ Ββοα! ἢ ἀεἰϊοαίθ.--- Αἰσχίνη! ΟΟΘΌΣΒ δἷ80 πῃ ἐδ6 Αροϊ, 
88 ΒΞ, πΏΟΤΟ 606 ποθ. ΕἾροδοΣ αὐυοίοη Γοὔχι, 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνον) 
Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑανυτοῖ σνγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ γνχῆς καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4. 'Λντισθένης ὈΘορΙῺΘ ἐδ0 
ουμδοξ οὗ 9 Ογηΐο βοϑοί. ἣν πιδιηῃ)ὰδ ΒΟΣΘ ΘΙ ΡὨδεΐ σα! ἴῃ 
ἴδο 5680 οἱ καρῇν ἩδὶοΣ Ηοΐηδοτέ Ῥεοροϑθα δὲ δὴ θιδθεἀδείοη οὗ 
ἐδο τὴ8. τοδᾶϊησ. Βυὲ δθο 99], 8 660, ὁ Οὐκ. Κτήσιπποι ὁ Ἰίαια- 

νμεεύς 8 εἴσο τοοοἰἱοποῦ Ἐπ γᾶ, 378 Δ, διὰ σαὶ 908 Δ, 300 σ. Δ, 
δ Μωέξενοιε 18 {9 ΒΕΙ.9 ἩΪΠΟΒΘ ὨΔη6 ἱδ οσίνϑῃ ἰο ὁὩ0 οὗ Ρίδίο᾽ 9 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλύγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 
Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 

ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὸν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας," ταῦτα μοι δοκῶ ) αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅ ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἔγ- 
γυήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺὶς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν' ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε: 1ο. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ὑ ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σῶμα ἥ καιόμενον ἡ κατορυττύόμενον ἀγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἦ προτίθεται Σωκράτη ἡ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ ἢ δ᾽ ὅ ὅς, ὦ ἃ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ. 

κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 
116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 

ὅπως ἄν σοι φίλον ἡ ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΩΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵ- 20. 

κημά τε ὡς λουσύμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ᾿ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
, ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ἃς 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἧσαν, εἷς δὲ μέγας 
«--καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον. 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 40 

, 18 καόμενον Βοκὶς. ὙΠῈ ΒΟΎΘΙΑΙ 1ῺΏ588. Αἔ[ἔ[{3 δεῖν ἅττα Βοῖκ, 
ἅττα οτὰ. Βοὰϊ]. αϑὰ δον οἴδοχ ΣΏ 88, 40 ἐκείναις Ὀχοοϊκοίθα ΕΥ͂ 
Βοσαι. ἐναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ. γχ. τὰ, εὐ τς 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὑτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίον 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὑτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὑτοῖς παραγγέλλω "τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

το καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἱδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

1:ς καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Ἰζαὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσύει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρω- 

τος. καὶ ὃ ἸΚρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ- 
ὅς κρατες, ὅτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δευ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν πααραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπεύγου ἔτι γὰρ 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἐϊκότως γ᾽, ἔφη, ὦ ἹΚρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλίγον ὕστερον 
πιὼν ὄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτε ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΕΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ. παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναε τὸ φάρ- τὸ 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὀὺ γὰρ 

τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 
Βὴ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 

γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. τς 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἴλεως, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ἢ ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ Ἤςς 
γένοιτο ταύτῃ! ,Ἰκαὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

Ν δ ννι εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ. ἢ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς (οί τε ἦσαν γαατέχειν τὸ μὴ 
Ὅλ ἡϑὲ 

8. εἰκότως ἴδ οοποϊδοτοὰ κρασιοῦ ὉΥ͂ Οοδοί, Νον. ροί, Ῥ. 102: 
ΒΟΙΏΘ 1285. ὮΔΥ͂Ο εἰκότω: ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ. Π. δώσεν 
Βοος, τὸῖὶ [09 Οὐδοσ σαβα. 20 πόματοι τα 1188. 5:14110. Ῥκοίοσε 
πώματοι. τί λέγεις περὶ τοῦ πώματοι; ἑποσπεῖσαί τινι ἔξεστιν ἦ οὔ; 
Θοδεὶ, ας. 1,ωεῖ, ν. 106. 4224 μετοίκισιν Οοδοῖ, ας. 1ωοἴ. ν᾿. 108, 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν π΄ εἶα 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίξ ἄπ ΠΑ Ἢ “αὶ Σῶλ τὸ 
δάκρυα, ὥστε ἀγκαλνψάμενον. ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὗ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην’ ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἐμπροσονν χρόνῳ 
οὐδὲν ὁπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τό ἀ- 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν ἈΚ σας οὐμαοτέ 

1ο κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ πυνυδθναν, ἐκεῖ- 
τς μὸ ΨΡος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 
ναδος οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 

μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν᾽ καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὅ δ᾽ οὐκ ἔφη᾽ καὶ 
μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτε ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἤ ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

. ἃς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τ - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον γυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ, Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὃ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένον αὐτοῦ οὐδὲν ὅτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλύγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
πος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
Ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ ̓Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 

δικαιοτάτου. 



“ποτ σος 

»-- 



ΝΟΤΕΒ. 

ῬΣ--. Σβοσοῦῦξ. ἹΝΟΙΡΕΧΊΤΒ ΟΡ ἸῈΒ ἘΔΈΤΥ ΜΟΣΝΙΝΟ Ὁ ἘῊΠΞ 
ῬΒΊΒΟΧ. 

1. »᾿ 1, 1. Αὐτός "ΠΡοσδοιδιῖγ." ἘΤΏο ποσὰ ἰδ οσωρμιδέϊοϑ 
Ῥἰδοϑὰ δὲ ἔμο Ῥορίπισιίης οὗ 18:6 'τϑὲ δοηίομοοῦ δηὰ οὗ ἴ89 πδοΐθ 

ἀϊοϊοσυθ ἱὰ οτος ἰο υἱμάϊοδὲθ χγϑαῖοσ δυι μοι οἱ υ ἰο ἐδο Ὑ8ο]9 
τοϊδίϊοῃ. 53:66 αἷδο Ὅσο; Ὁ. 8258:ςὀ δ τί---ἐστιν ἅττα κιτιλ, "οἵ με 
ὨΔΙΏΌΣΘ ἬΘΙΟ ἐδο ἐπίπιρ5 Βο βαϊὰ :᾽ τί δίχιὰβ ἴοσ τίνα δοοοσάϊῃρ ἴο δα 
ἰάϊοτα ἐγοαυσθηξ δμουρὰ ἐπ Ρὶαίο, αἱ. ὕοσα. δ08 σ, σκεντέον, τί τὰ 
φυμβαίνοντα οζἱ ΗΐρΡ. τιαὶ. 286 », τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σον ἀκροῶνται 
οΥ ΕΟ ΒΥΡΏγ, 1δ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ’ ἂν εἴη ταῦτα: 860 6160 Βὲά(Δο]] 
8.20. 461, 8381. Βαυὶ ἱἐ πουϊὰ Ὀ6 γμοζνϑσβο ἰο οοσζοοῖ ἔϊοδθ 988- 
Βι6Ὸ8 ἐπ ἩΔΙΘΔ ἯῸ βῃηᾷ ἐδ0 σορΌϊοσ δομαίστοίξος ς 6. ζ, Βοτο ὅθ α, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, 8 ῬΏταΒΟ χοσαστίρ, 680 102 Δ, δὲ ἐδιο νεσίμηΐης 
οὗ οἈ. 1.: 600 δἷ8ο Αοδβοδίη. δάν. Τίυδσοῖ. αὶ 1ὅ4, τίνα ποτ᾿ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. Τδὸ τηδδ, ΟἶξΘ ὙΔΙῪ ἰΏ διοι Ῥδδδαζοβ, διὰ ἱὲ ἰξ 

Ἐποσθίοσο δά νίβωθὶθ ἰο δὰορὲ ἐδο σοδϊηρ οσἰνοα ὉῚ ἐδο ὉὈδδὲ δῦ- 
τιοείἐγ. θ ἐγώ  ἴογ ΣῺῪ μαχ:" ἐγώ 18 οτοϊέἐϊοα ἱὰ ΣΩΔΙΩΥ 1.88.. 
Ὁπ! κἰνοι ὈΥ [0 Βοάϊ. διὰ ὅνο οὐοὸσ σχωδβ.; τωοδκὲ οἀϊέοξγα οχαὶβ ἐὲ 
(Β5ι4118. δαγὰϑ "Ἰϑδοίο 410 χηοὰο τ οϊοδέυσω δὸ ῬΘΏΘ ἑπυσυδηασα ᾿ 
υἱάσι Σ᾽ : Ὀπὲ δΌΣΟΙΥ ἨΘ ὮΔΥΘ 820 σὶρμ ἰο ἀο 50 δραίΐπιδὲ ἐμ9 διυίδο- 

ΣΙ οὗ ἐδ9 Ὀοδὲ τ. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: τὸ δΒμουϊὰ 
οτροοὶ τῶν Φλιασίων, διὰ Η γβολΐὶᾳ, δος }}γ 1.86 δ0 ἰ ἷα ἰοχὲ : ὑπὲ 
ὙὮΟΤΟ ἰδο Ἰαΐίος δυϊαίδηξίνο ἐδ ἐδθ πϑιὴθ οὗ 8 ΘΟΌΒΕΥΥ οὐ οὗ ἰδ 
ἐπδδυϊέδηξα οὗ δ ΘΟΌὨ ΣῪ ΟΣ αἰξγ, [80 ατίϊοῖθ 18 ἐπ Ῥίδίο μιονέξδι 

οζαϊ θὰ : 860 ἐδ ἱπείδιιοοβ ᾳυοϊοὰ ὮὉγ Βἰάδοὶ!, αὶ 86. 8᾽ ἐπιχω- 
ριάζει 1ἰἔοΣ ΑΙ ᾿δἴαγε,, Ὁθΐ 2 (μἷθ ἰα ΟΣἿΥ ἐδο χοσυΐὲ οὗ Ῥσουίοιιδ 
δοΐωᾳ, τὸ βδυθ ᾿Αθήναζε; δοιΏΡ. [89 οοπεέσ. παρεῖναι εἴς τι διὰ ποῖ 
ο Αροΐ. Ὁ. 3ὅ, ὃ. τὰ νῦν: τὸ Βῃουϊὰ δΌΡΡΟδΟ, 8 δοτί ἐἶσηϑ δίδος 
48δο ἀδεέϊι οὗ βοασ, Ῥμδοίο ἰδ οχ ἰδ ἨΔῪ ἥσοσα Αἰδοῃσ ἰο ἰδ πδέϊνο 
οἱἐγ ἘΠῚ, δ΄ εἰορα δὲ ῬὨϊΐυδ οἱ ἰδ χουῦίθ. Τὶ δαυρρουϊίοει. 
δήοχὰθ ἃ ὙΟΙῪ ὩδΔίυΣαϊ οοσϑδίοι 1ῸΣ ἐδ) ἀἰοοΌΣδΟ, ὃ χρόνου 
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συχροῦ "ἴοξ ἃ Ἰοῃᾳ ἐἰπιθ:" δοταρ. βγιροα, 172 ὁ, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν .------ ὅστις ἂν---οἷόε τ' ἣν: ΘΟΤΌΡ. ἘΣ. - 
Μοὰ, 1811, οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ' ἂν “Ελληνὶ: γυνὴ "Ἔτλη ποθ᾽, δΔοὰ 
Ασϊβέορῃ. ἴωχγα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὅλισβον ὀκτωδάκγυλον, Ὃ: ἦν ἂν 

ἡμῖν σκντίνῃη ᾿πικουρία. 1383 τὰ περὶ τῇς δίκης ἰδ τὰ ΟΧΡΙΘδδίο 
Θοιηρ]οὶθ ἐπ ἐέβοὶέ, ἰο Ἡΐιΐοῖι ὃν τρόπον ἐγένετο 8 δὐδοὰ δα δῖ 

. ΘῬοχορβοδίβ. Ἡοΐηδοχέ ἰπδὲὶγ δαγὰ ἐλπδὲ ἐξ πιΐσμὲ δἷδο ὈῸ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐνύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. ΒΙΤΑΙΪΔΥ ῬΘΕδδροδ ΔΙῸ ΧαΣι. 

γον. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑπδΌ. 3, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ΤΙροξένου. 3,660 Ῥεϊονν 80 ὑὈερίπηΐπα οἱ ΟἿ. ΣΙΣ- 
15 ταῦτα μὲν πὶιπουξ ὁ κυὐδοασποηξ δέ, νὰ ἐἶ)6 δἰ μθεὲ5 ἐκεῖνα 
δ᾽ οὔ ἰδ τορι υπάἀογαϊοοα ὈΥ ἐδ9 τοδθσ, ΟΥ τὸ ΒδΥθ 6 ΟὯΘ οὗ 
ἐδο 6.968 ἐπ ἩδίοΝ μὲν οἰδηὰδ ἰῃ ἔπ δϑῃδο οὗ μήν: δ60ὸ6 οὐ Οτὶίο 
Ῥ. 40, 106. 10 πολλῷ ὕστερον: ἰμϊτίγ ἄαγα ἷξον ἐδ ἐστί! : 
ἐγ σίπία ἀΐεα τῇ οαγοέγε 6ὲ ἐπ ἐπρεοίαίίοπε πιογί ἐσερίϊ, καγα βοηθοδ 

Ἐρίεϊ. 8, 1 (70), θΘ.ἁ 869 ἐδ6 νῬδδδοδρθὸ ἴγομι Χϑῃορἤοι ααυοίοὰ 

οἱ 3, 18. Ῥ. 3, ἃ ἐστεμμένῃη σε ἸΔΌΓΟ]- Ἡτοδίμδ, Ἰδῦγοὶ δοίης 

Ἐ)6 δοαοτοὰ ἔσο οἱ Αροΐϊο. θ. Θησεύς ποτε κι τ.Δ.: [ἴ0Σ 8 ἀθ- 
ἐδ ]οἃ δοοουπὶ οἵ ἐλιὲθ δΒοο ΡΙυς. ΤΏ68. 6. 1 ΠΗ, 10 καὶ νῦν ἔτι: 

αἵ. αἶδο ΡΙαὲ. ΤὙ1μο5. 6. 23 ἔ. το βαγκ ἐμαὶ ἐμ δῃΐ} τὰϑ ἴῃ οχίβέθῃοθ 
πη} [9 ἔἶπιο οἱ οιηοίσίια ἐμ ῬὨΑΙΘγθδΩ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

φῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέως! «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. Ϊὲ ἰδ 

Ὁποοείδὶη ἱΐ ἐμ οιδίοπι ἰέ86} τα οὐδοσυϑὰ δίξος ἐπδὲ εἰσ. 12 

καθαρεύειν “ἰ0 Ὁ0 Ῥυγο:᾽ ΡΙυίΐαχοῖι ἱῃ 8 Ῥβδβαρθ ΒΟΙΩΘΉΪΝΩΣ Σ6Β6Ώ1» 
Ὁ ησ 106 ὁπ6 ἐπ Ρίδίο, Ῥμοείου Ὁ. 758 Υ, ξαγα ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 

δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζονσαν. 8369 4160 ὈδΙον 67 Δ, ᾿ 

12 {. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΌΤΩΡ. ΧΘΏΟΡΒΟΙΒ᾽ Β δοοουῃὲ Μοζ. έ, 

8,3 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρα: 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

δᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπαν- 

ὄλθῃ. 15 ἀπολαβόντες ἰδ ἐ)9 ἐθοδῃ σαὶ ποσὰ οὗ βϊρα Ὀοὶπα 
. δΔοίαϊηθὰ ὉΥ ΘΟΒΊΓΑΙΥ τνῖμάδ: βο Ἠοτζοά. 3, 11, 2 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 

λαμῴθῶτες, Το. 6,22, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἀπολαμβανώμεθα. ῬΙαῖο 

Ἰεἰτηδοῖζ, θηοχ. 400 ΥΚ, ἀτειλημμένων ἐν Μιτυλήνῃ τῶν νεῶν. 16 

αὐτούς, ἷ.6. τοῦ! ναύτας ΟΥὁ πλέοντας ἩΙΙοΙΣ ἐδ ΘΔΕΙΪῪ οὶ ἔτοτλ [1 

σλοῖον τλοιἐϊομοα ἰπδὲ Ὀοΐοξο. 
Π, ν. 3, 338 τίνα ἰδ αἰγτο ΟἹ ἐδιθ δαίμοσι οἱ ἴδο Βοάϊ. 

δοεϊάοα πλιοῖ ἐξ 16. 150 ἰουπᾶὰ ἴῃ ΟΣ ΟἾΟΥ ΣΩ88.: 806 Ὡ, ΟἿ Ὁ. 
1, δ, 24 ἐπινηδείων το ἑταίρων (βξοοχὶδ᾽ εἷοδα. »-. 104 τ ξϊι οχρσϑϑα 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 
Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 

ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 

παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ' ταῦτα μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 
παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- ὦ 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν, 
ἐγγύην ἡ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε: 1ο. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ἡ ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σώμα ἡ καιόμενον ἡ κατορυττόμενον ἀγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἡ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἡ ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΩΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὰν ἀνίστατο εἰς οἷ- 4ο. 

κημά τε ὡς λουσύμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ᾿ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
. ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿φόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ας 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«--καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον, 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 10 

14 καόμενον Βοκῖς. ΜὙΠΠῚ δουοσαϊ 885. [18 δείν ἅττα Βοκῖ, 
ἄττα οἵα. Βοὰ). δϑδὰ την οὐδας ταββ, 40 ἐκείναις Ὀχδοκοίοα ἘΥ͂ 
Βοστα. ἐναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ. τ; τὰ, ως 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὑτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτε μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ' ὀγὼ 

10 καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
καὶ πραύτατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν, οἷσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

Σξ καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὃ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διέλέγετο ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρω- 

τος. καὶ ὁ Ἐρίτων, ᾿Δλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ. 
ς κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 

τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπεύγον ἔτι γὰρ 
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ὀγχωρεῖ. καὶ ὅ Σωκράτης, Εἰκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οἷς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλίγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῇν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΠΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ: παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- το 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ὴ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. τς 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ πον τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ν' ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι: ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ 2ς " 
“ἀλ)γέ ψοῖτο ταύτῃ, ,Ἰκαὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

" μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- - 
ΠΥ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οί τε ἧσαν γεατέχειν τὸ μὴ 

ΨἈλ ϑὲ 

8 εἰκότων ἷδ οοπιεἰἀοτοὰ δρασίουδ ὮΥ Οοδεὶῖ, Νον. κεῖ, Ρ. 102: 
ΒΟΠῚΘ ΣΏ86. ὮΔΥΟ εἰκότως ταῦτα. 10 διδέναι Βοάϊ. Π. δώσειν 
Βοκχὶ, π“ὥἴὦἰὶῖλ [80 ΟἿΟΣ ΙΩ58. 40 πόματος {δ}: 1.165. Κ5:Δ110, ὑχοίοσα: 
πώματο:ι. τί λέγεις περὶ τοῦ πώματοε:; ἀἐποσκεῖσαί τισι ἔξεστιν ἧ οὔ: 
Οονεῖ, ας. Ἰωϑοῖ. ν. 106. 424 μετοίκισιν Οοδοῖ, ας. ἴοεξ. Ἀ. 108, ̓ 
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οὐκέτι, ἀλλ ἡννὰ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷου ἀν- 

ς δρὸς ἑ ἑταίρου ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Κρέτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷος τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη, ̓ Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἐμπροσόεν χρόνῳ. 

ἐν ᾧπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τῇ 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [οὐδέ ΣΡ ααβ ΜΗ 

10 κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ- 
«ὦ. Ψος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 

. ναδος ρύχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 
μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

18 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἷ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 

.ομετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὑτὸς αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

. ἃς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον γυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 

ἐφθέγξατο, Ὧ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα" ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ 

8 ἀπέκλαον Βοϊῖκ, νεῖξδ σὨΘ τα, ὃ κλάων Βοκκ, 2424 ἡμῖν. 
αὐτοῖς Βοὰϊ. αὐτοῖς οἷα. Βοϊκῖκ, δὲ, 28 τῆγνντο Βοδϊ 
σηγνύοιτο Βοὰλ, οοΣσ. δινὰ ΟἾΒΟΣ Σαβα, πύγντο Βοῖχ. β ἔδυ Σ 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ὧν ὀλέγν χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 

αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ὄστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἥδε ἡ τελευτή, ὧ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράθημεν ἀρίστον καὶ ἢ ἄλλως φρονιμωτάτον καὶ 
δικαιοτάτου. 



Φ'
 

“τ σος 

.- 



ΝΟΤΕΒ. 

Ἰ--Ἰ. Σβοσῦσῦξ. ἹΝΟΙΡΕΝΙΒ ΟΣ ἸῊΒΞ ΣΛΈΤΥ ΜΟΒΝΙΧΟ ὯΦ ἘΠ͵Ὶ 
ῬΈΒΙΒΟΝ. 

1, ν. 1,1. Αὐτός "ῬΘΣΒΟΏΔΙΪγ." ἘΤμὸ ποσὰ ἐδ δια ρ μι Δ 
Ῥὶαοϑὰ δὲ 186 ϑορίμηΐης οὗ 80 δταδὲ δοηΐθῃοο διὰ οὗ ἰδθ Ἡὶιοὶθ 
ἀϊοϊοσυθ πῃ οὐονς ἰο υἱληάίοδέθ σιθαίασ διῖμοι οὐ ἰο ἴδιο ἨδΟΪΘ 
Σοϊδϊοη. 8369 δ]δοὸ θο;. Ὁ. 8256. δ. τί---ἐστ ἅττα κιτιλ. "οὗ πδιδὲ 
ὩΔίΌΣΘ ὙΘΙΘ ἐδ0 ἐίρΒ 1)0 καἰὰ :᾽ τί κίαπμ δ ἴοσ τίνα δοοοχάϊηρ ἰ0 δὰ 
ἑάϊοτα ἐσοαπθηΐξ που ἴῃ Ρ]δίο, οἵ, ογχ. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 

συμβαίνοντα οἵ ΗΐρΡΡ. ταδὶ. 28 », τί μήν ἐστ ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οΥ ΕΠ ΒΥΡὮγ. 1ὅ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ’ ἂν εἴη ταῦτα; 3.69 4160 ΒἰάΔΔ611 
8.20. Φ401{8.381. Βαϊ ἰξ πουϊὰ Ὅ6 Ῥοζνθσθθ ἰο οοστϑοῖ ἐδιοδθ }88- 
διᾳθ8 ἴῃ ἩΙοΙ τὸ δηᾷ ἐ80 χϑρυΐδσ οοπαίσισίϊοι : 6. ζ. Ὠθτο ὅθ Ὁ, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, Δ ῬὮΣΘΒΘ ΤοσαΣτϊ 6 Δ160 102 Δ, δὲ ἔδιο Ὀορί ποίη ς 
οἱ οἷ). 1. 600 4160 Αοδβοδὶμ. δὰν, Τίταδσοῖ. αὶ 1δ4, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 

ἀντεγέγραμμαι. ἴδιο χηδδ, οἴξθιι ὙΔΙῪ ἰῃ δυο Ῥδδβαροῦ, διὰ ἱὲ ἐξ 
Ἰδοσχοίοσθ δἀνἱβαῦ]9 ἰο δάορὲ ἐμ: χϑδάϊηᾳ σίνοῃ ὈῪ ἔδο Ῥεδὲ δῈ- 
τοσγ. ἔβ ἐγώ “1 ΤΟΥ ΣΩῪ μαχὲ:᾽ ἐγώ ἰδ οτοϊξἰθὰ ἦῃ) ΙΩΘΏΥ 1ΤΩ88.. 
δὰ αἰνοι ὉΥ ἴδ 6 Βοΐϊ. ἀπὰ ὃνθ οἵδιοῦ σωϑβδ.; πιοδὲ οαὐϊίογα οὔίέ ἐξ 
(δία}1. βογγᾷ "Ὡϑδοΐο 410 ζωοᾶο σΣροϊοβίμσχω δὸ ῬβθΏ0 ἐῃυσθθηυσα ᾿ 
γίάοίι Σ᾽): Ὀπὲ ΒΌΣΟΙΪΥ ἮΘ ὮδΥῪθ ὨΟ σίας ἐο ἂἃο δο δραΐμδὶ ἐδ δι ΐδο- 
ΣΙ οὗ ἴδο Ὀ6δὲ Σηδ. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: ἨΘ Βιου]ὰ 
οτροϑοῖ τῶν Φλιασίων, ορὰ Ηἰγεοδὶᾳ δοξι Δ} 886 8ο ἐπ δἷδ ἰοχὶ : ὑὰὲ 
ἭΟΣΟ ἔδο Ἰαξέας δυϊπδέδηξινο ἰδ ἐδ Ὡδῖὴθ οὗ 8 ΘΟΕ οΣ οὗ ἰδθ 
ἐπμονιέδηξδ οἵ 6 δου ἐσ Ὺ ΟΥ αἰέν, ἐδιθ αχίΐοϊϑ 16 ἐπ Ῥὶδῖίο διδϑέξυδ!ν 
οσζωϊξ θὰ : δ06 ἐ8ο ἱπδίδηοοα ᾳυοϊθὰ Ὁ Βἰὰ (611, ὃ 86. 8 ἐπιχω- 

ριάζει ἱξοΣΑΙΥ δίαγα,, Ὀπὲ δα ἰὶθ ἐδ ΟὨΪΥ ἐδθ χοδοΪὲ οὗ Ῥχουοῦ δ 
δοίης, τΘ δνθ ᾿Αθήναζε; ΘΟΣΏΡ. ἐδιθ δομεὲσ. παρεῖναι εἴς τι διιὰ πιοῖθ 
οὨ Αροϊ. Ρ. 36, 9. τὰ νῦν: τὸ βῃουϊὰ δσΌΡΡΟΒΘ, ἃ βἱιοζί εἶτηο δἰϊοσ 
[δο ἀοδὲδ οὗ βοοΣ. Ῥῃδθὰο ἐδ οἱ ἷ8 ἯΔΥῪ ἔχοσα Δἰθ θη ἰο πἷδ πδὲϊνο 
οὐἐγ ἘΠῚ, δὴ ς εἰορο δὲ ῬΒ1 δ οἱ εἷδ σουϊθ. ἸΤμὶδ εαυρροαϊξίοσι. 

δῇήοχὰδξ ἃ ὙΟΙῪ Ὡδίοσαὶ οσοδαίοσ 20:5 ἰδ: ἀϊφοοῦΣδθ, ὃ χρόνου 

Ἀσροιςς͵,..- -ς ον 

ΠΣ 
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συχροῦ “ἴοξ ἃ Ἰοὰᾳ εἶπιο:" ϑοζρ. Κβγιαροα, 172 6, πολλῶν ὁτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν ----- ὅστις ἂν---οἷδε τ᾿ ἣν : ΘΟΙΏΡ. ἘΣ. 
Μοὰᾶ, 1311, οὐκ ἔστιν ὅτιε τοῦτ᾽ ἂν “Ἑλληνὶς γυνὴ “Ἔτλη ποθ᾽, δοιὰ 
Ασϊδίορ. ζωχγα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄὅλισβον ὀκτωδάκτυλον, “Ὃ: ἦν ἂν 
ἡμῖν σκντίνη ᾿πικουρία. 13 τὰ περὶ τῇς δίκης 8 ΔῈ ΟΧΡΙΟΒδΙοΣ 
ϑοιαρὶοίθ ἰμ ἐέβοϊ, ἐο Ἡδΐοὶϊι ὃν τρόπον ἐγένετο ἰ6 οῷὐάοὰ δ5 δὴ 

. φροχορβοδὶβ. Ἠοΐμάοχέ ᾿πδὲ}} δαγὰ {μπδὲ ἐὲ πιΐϊσμὲ δἷδο ὈῸ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐνύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. Θ᾿τΑΙΪΟΥ ῬΘΕδδροΒ ΔΙῸ ΧαΣι. 

Ογτγορ. ὅ, 8, 26 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑἸΔΡ, 23, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ΤΙροξένουν. 860 Ῥεϊονγ 186 Ὀορίπηΐηρ οἱ οἷ. ΩΣ, 
15 ταῦτα μὲν πὶ πουξ ἃ κυροοᾳυοηὶ δέ, δαΐ ἐ}10 δος ἐἐΠοεὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἰδ το λ]γ τπηδοτειοοα ὈΥ 180 τοδάδσ, ΟΥ τἨΘ ΒδῪθ 616 ΟὯ6 οὗ 
ἕδο σῶδ65 ἐπ ἩδιοΝ μὲν οἰδηὰδ ἐμ {86 δ0Ώ660 οὗ μήν: δ66 οῃ ΟΥΐο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῷ ὕστερον: {ἰπίτίγ ἀδγα αδἰέον ἐδ ἐσίδὶ: 

ἐγίσὲπία ἀΐεθ τῇ οαγοέγο σὲ ἐπ ἐχρεείαζίονε πιοτεὶδ ἐσεσίϊ, καγα Βθθοδ 

Ἐμίεϊ. 8, 1 (70), 9θ. 869 ἐδπδ γῬδεοδρθ ἴγοσα Χοῃόρἤοι αποίοὰ 
οἱ 3, 18. Ῥ. 3, Δ ἐστεμμένῃη ππ|ιϊῃ ἸΔυγοὶ- Ἡσοδίλβ, Ἰαῦγοὶ Ὀοΐηκ 

ἔμο εοοτϑὰ ἔσεθ οἱ Αροΐ]ο. θ Θησεύς ποτε κιτ.Ἁ.: [10Σ ἃ 40- 
ἐδἱ]ο δοοουπὲ οὗ ἐπὶ δΒοο ΡΙἱ. ΤΉΘ68. 6. 1 ἢ. 10 καὶ νῦν ἔτι: 

οἵ. αἶδο ΡΙ αἱ. 165. 6. 38 2. πῖβο βαγπ ἔμδὲ ἐμ9 δ ταϑ ἰῃ οχίβίθῃιοθ 
ἨἘ5Ε1] 116 ἐἶτο οὗ ᾿οιμηοίσια ἔθ ῬΠΔΙοτθδῃ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

ψῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέως! «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. ΪῈ ἰδ 

Ὡποοσίδίῃ ἱΐ ἐπ6 οπδίοσα 1:86] τδὲ οὐβοσυϑὰ δίξοσς ἐμδὲ ἐἰσωθ. 14 
καθαρεύειν “ἰ0 Ὁ0 Ῥῦγο:᾽ ῬΙυίΐαχοῖι ἱῃ Δ Ῥβδβαρθ ΒΟΙΏΘΉΪΝδΣ, ΣΘΒΘΣ)» 
Ὁ [86 ὁπ πῃ Ῥίδιο, Ῥμοοίου Ρ. 7ὅ8 ΚΣ, δαγο ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 

δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζονσαν. 3469 4160 ὈΘ6ΙΟῊ 67 Δ, ᾿ 

114 {. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΌΪΩΡ. ΧΟΏΟΡΒΟΣ δοοοῦυῃΐ ΜοΩ. έ, 

8, 3 ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρα 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπαν- 

ὄλθν. 15 ἀπολαβόντες ἰδ {1:0 ἐθοηΐσοὶ ποσὰ οὗ Βΐρα Ὀοὶπα 
εν ἄρῥαἰηθᾶ ὉΥ ΘΟΒΊΣΓΑΙΥ τῖπαδ: θο Ἠοτχοά. 3, 11δ, 2 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 

λαμῴφθέντες, ΤΏπο. 6, 22, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἀπολαμβανώμεθα. ῬΙαῖο 

᾿εἰπ)δοῖξ, Μίθηοχ. 406 Σ, ἀπειλημιμένων ἐν Μινγυλήνῃ τῶν νεῶν. 16 

αὐτούς, ἷ.6. τοῦ: ναύτας ΟΥὁ πλέοντας ἩιΙοῖΣ ἐδ ΘΑ σοὶ ἔγοστλ [9 
“λοῖον τοι ξοηοα μπὲ Ὀοΐοξθ. 

Π. νυ. 3, 338 τίνα ἰδ αἷγτο ΟἹ ἐδθ ΔαΐΒοσὶγ οἱ ἴδο Βοάὶϊ. 
δϑοελάοα πξλιίοῖι ἐξ ἰδ. 4160 ἰουπᾶ ἐπ ἴσους οὐἶἑΠΟΥ ΣΩδ8.: 806 Ὡ, ΟἿ ἢ. 
Σ, ὅ, 34. ἐπιτηδείων το ἑταίρων (ἡ οοχίδ᾽ αἷοεδ. Ρ. 164 τὶξι οχρσοϑδα 
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τοίοσομοο ἰο {μα Ῥαδδαδρο). 80 Ῥίαι!. ἀο ἔσϑῃᾳ. δι. ἐδῦ κ, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφών διελέγετο τοῖς ἑταίροι. 285 

οἱ ἄρχοντες, τὶκχ. οἱ ἕνδεκα, ἸΩΟΙΟΙΥ ἀοῃμοίοα ὉΥ 9 ΒΩΙΩΘ ΠἸδΙλΘ ἴῃ 
ἐδ9 ΑΡοϊοαῦ 89 κ, οὗ. 160 ἐδ. 87 σ ὝΒΟΙΣΟ τοῖς ἕνδεκα 18 8 μἷοπδ ὁ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καί ἰΒ Ὠοζο υδοὰ 

ἦῃ 8 ϑιυρλδεΐδ 80180 "Δ οΥγο,᾽ αἰσις αὐδὸ ΟΥ αἰφιιε δ'οῃθ ἴῃ 
1ιδιϊη: 860 Ὡ. οἱ Αροὶ. Ρ. 10, 7. αοτᾳ. 4δὅ ὁ ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ’ ἔγωγε 
σχολάζω. 8. τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχειε, “γοῦ δνὸ Ἰἰδίθοσα οἵ 
ἐμ)0 ὙΟΣΥ βΒοῖθ ἀἰδροαίξίοσ :᾿ δὸ [δορὶ 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν»- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέκπειει. ΤΑϊοτα! ἕτερος τοιοῦτο! ἰΒ “πὲ δαοῖ δηοίλιον. 
ΤῺῸ ῥδιγαβδο ἰ8 Ηοσγοδοίθδσ: 660 1, 120, 191. 8, 79. Τ.9 μἱυχαὶ 
8.ιόνα ἐμδὶ ΕΘοοζαῖθθ Ἠ88 ποὲ {86 ΟἹΪΥ δυαξίοσ οὗ Ῥῃδοίο. Οοάθα 

ΘΟΙΏΡΔΙΟΒ θοὸν 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρόντα 

με--- ἔλεος εἰσύει : ΘΣΘ ἮἯΘ δὴὸ [Πη6 τοῖὺ ΣΕ δὴ δοοῦβ. ἰδὲ δ8 ἐν 
Ἐαγ. λίοά. 981 τὸ διὰ [20 διδιοροῦβ οχρεοβδίοιι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 
οΥγ γρὴ. Αυἱ]. 491 μ᾽ ἔλεος: εἰσῆλθε. ὐτΘΟΌ αἰξοστασὰβ τ μανθ 110 

Β8Π|6 ὙΟΣῸ τὰῖξι ἃ ἀδέϊνο : ὅ9 ΔΑ. 10 ἀνήρ: δορ. δῦουϑθ δὅ7 ἃ 
ὁ ἀνήρ. Ἴμὸ Βοὰϊ. οῃμὰ δὴν οἴδιοσ τω88. χοδὰ ἀνήρ, Ἡ1190 ἔ)10 
ἀσίΐοϊο ὁ ἰα δἰἀοὰ ὉΥ ἐπί σίοσ 1168. : ἀνήρ ἰδ τηοαϊη οὶ οὲ Ὀγ Ηδστηλιι 
ὙΠΟ χοΐοσα ἰ0 98 Β ὕοζᾳ. οὗ οἷ. χύγει, θυ} ἩΣΈΒοῦΣ χοθο σϑαβοι,, 

858 ΟΣ Ὠοΐθ ΟἹ δπδὲ Ῥδδβδίθ ΜΙ βίον, δηἃ οἱ ἐδ οὗδοσ διὰ 

8.411». ΔΕ νοΐηΐδ οοὐ ἐλπδὲ ἱὰ ἐμο οΟὐ]η0 οδδ05 ἐδ διξϊοὶθ ἐδ 
ὭΘΥΕΣ Οχοϊἐἰοὰ, ἱΐ ὁ ἀνήρ εἰαμδδ ἴῃ [89 ᾳΘΏΘΣΑΙ 8680 οὗ ἔθ Ῥχομοῦ 
αὐτὸς ΟΥ ἐκεῖνοι. Ἐϊάἀἀ611] ὃ 88 αὐοίΐθα {110 αἱχεΐδὺ ἱπἀοδηΐΐο ;60 

οἱὗἱ ἄνθρωπος ἴῃ ἰὮΣΟΘ Ῥαδδαροβ οὗ Αϑδοϊιίμθ8. 11 τοῦ τρόπου 
κιτιλ. "0 δοοοιῃὲ οἱ ἷβ οοπᾶσποϊ δῃηἃὰ οἱ δοοουσῃὲ οἱ μὲ ποσάκ. 

ον υδἷ8 φοιτεῖϊνο οὗ ὁδιδ0 606 ο;. Ῥ. 480 (β). 96] ἃ 49. 111. 
ὧτ:---ἀτελεύτα ἰδ ἃ δαμιίθῃοο δ θὰ ὮΥ ΤΔῪ οὗ θροχοβοδὶβ, γενναίως 
ΟΟΣΔΥΟΙΪΥ:" οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, Βαγ Ἰμοχοϊδέλα (ΟΥ, 3 

Ῥ. ὅδ) οἵ Βοοσαίοε᾽ οομάσποί αἴξας Βἰ6 οοπἀοταμδείοι. 12 ταρί- 
στασθαι "ἴο ΔΡΕοαΣ, οἱ. ἔτ. Βλμιο6. 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τις 
παρίσταται δὰ ὮΘΤΘ Ὀοίον 66 Β, ὕοᾳ. οὗ οἿ, χι. 13 μηδ᾽ εἰς 

ς ἥΑιδον "Ὠοξ ὁγ05:---ν ὈΘΟΘΌΔΟ βοαι, Β ἀὐβοΐρ]θ8 οοχιαϊδογοὰ Εἰμὶ ἐο Ὀθ 
Θδρθοΐδ! ἑδυουσοὰ ὉΥ ἐδθ ροΐδβ, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχῃκε Ζω- 
κράτης, Χο, Αγοὶ. 82), οὨ. δοοοπηΐ οὗ ΑΡ0]108 οσβϑοὶθ (609 οἱ ἀροΐ. Ρ. 
7, ἢ διὰ ρϑυδδρδ δἷδο οὗ ἔπ: πιγδέοσίου: δ δαιμόνιον Ἡλιλοῖι δοοιηθὰ ἕο 
οαἰα δ ὁ Ἰώμὰ οὗ οοσωμπειιςδίίοῃ Ὀοέπθθα ἐδ9 φοὰδ διὰ ὅοας. 
ΡΙπίασοῦ (Μοσ. ἐ. 3 Ρ. 499 Ἧι.) δ6 9 Ῥσοϑοὰῦ Ῥδββαβο ἰῃ σοϊτεὶ 
Ὑ86Ὲ Ἡσιεης ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντες ὧι οὐδ᾽ ἐν 
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τ -- δὼ πὰ τὰς ππππ, ων τνν 

98 ΝΟΤΕΒ. 

“Αιδον θείας ἄνευ μοίρας ἐσόμενον. Τπΐθ σχρτοθαΐοη τρθδῶ ' πὶ ἐμοῦ 
6 πᾳοῦκ οτἀδίηϊηρ ἱἐ," 10 παρόντι ἰδ, 86 ἷξὲξ Θδϑβ ἰὸ 126. 

κεῖ τοζοτσεοὰ ἰο μοὶ ὉΥ Ἠοΐηδοτί 5Βο ἐμοὶ ἐὴθ δ6η660 ἷ8 εἰκὸς ἂν 
δάξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. ΒὲΔ|10. Ῥεοΐοσε 
πρδογεϊδι τη παρόντι πέρθει Δ Δ ΠΟΏΘΙΑΙ δαμίθῃοθ, δαγίηρ “Ἰδίεὶ 

φαΐπὶ ἴῃ 1:06 Ῥασέϊοὶρίο μογβοῦδ ἰπδοδηίΐία." ὙἘΤΕΪΟΣΘΥΟΣ ἭΔΥ Ὑθ 
ἄδκο ἐξ, ἐο ἔπὸ ἀδέεῖνοα παρόντι πένθει ΔΙΘ ΘΟΥ ΔΙΏΪ δΥκπνασὰ, δ 

ἐξ ἰ6 ἀϊδίου! ἰο ππδετείαηἃ ΝῺ Ῥ]δίο ἀἱὰ ποὲ σαῖμιοσ ὑζοῖίοσ οὐδὲν 
πάνῳ με ἐλεεινὸν εἰσύει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (ἸΪδ 
τορϊηρ ἰδ, δὲ 1 δηὰ πον, δοίιδὶν ρὑγορυδοὰ ὉΥ ΚΕ΄, ὁδοοῦβ ἰῃ ἷω . 
Αἀδίέατη. ἱπ Αἰδθη. ν. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 1ἱξ. “ἷπ 
ῬῈΙΙΟΒορμἷδ νοσβατὶ, ἱ. 6. " ἰο Ββοϊἃ μέ οβορ σαὶ δομυουβδιΐοῃ: 80 
δορὶ. Οοϑὰ. Τ. δ02, ὁ μάντις ἣν ἐν τῇ τέχνῃ ᾿ἫἨΔΒ οπραροὰ ὁ ὲ6 
διὶ,᾽ διὰ Ρ]δίο ὲπη8601 λίθηο 91 Κι, τετταράκοντα ἔτῃ ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟΟΙΏΡ. δἷδο ἐν λόγοις εἶναι Χο. Ογτορ. ἐ, 8, 28. 5.6} αὶ 622, 
δ ὃ. 18 τοιοῦτοί τινες “ΒΟΙΩΘΉΪΔΙ οὐ ἐμαὶ ομασϑοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΔΔῪ ὃθ ἰχαποϊοἰθα “ΘΟΣΙΘΒΟΥ ΟΥ ΟΥΟΥ :᾿ 566 τ. ΟΠ ΑΡΟΪ. Ἡ. 
ἃ, 10. 238 γελώντες δΔηὰ δακρύοντει ΔΙῸ γματιϊοὶ ρῖ65 δ ἀοὰ ἰπ 
οχρϊδηδίϊοι οὗ οὕτω, ἰο Ἡϊιΐοδ τὸ κμου)ὰ τοὶ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, 85 
ἴδιο οοπδέστιοϊέοι διάκειμαι γελῶν ἱ6 ποῖ ἰουπὰ ἰῃ Οτοοὶς : Ηοΐηάοιέ 

ηποίοα βονῇ. Οοὰ,. Τ. 10, τίνει τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἣ στέρ- 
ξαντεῖξ, ὮΘΣΘ ἰδ ἐδ δραΐῃ ἐπ ροβδὶ "19 ἐ0 ΒΒΒΌΣΩΘ ἃ οοπδίσγμείϊ οι δείσας 
καθέστηκα. (Β66 4150 0]. ὃ 092) 44 ᾿Απολλόδωροε ς8]θἃ ὁ μανι- 

κὐς οι; δοοουπὲ οὗ δἷα δηϊμυκίαδεϊο δέϊδομτηθης ἐο βοοσ,: ἢ, οἢ Αροϊ. 
Ῥ. 20, 18. Ῥ. 4, 3 'Ἑρμογένηφ: ἰξ ἰ6 πηοοτίδίη ν}ιδὲ ἩδιτορεΏ 685 

ἐς τοδὶ. Οείίο 8 βαϊὰ ([δϑτὶ. 3, 121) ἴο δδνο )ιαὰ ἴοι! δοῃβ: Οτὶ ἕο. 
νυϊακ, Ἡοττρορθηοα, ΕΡίσθηθε διὰ Οὐδθδίρρυβ. [1ῃ {(Π6 οἰτοὶθ οὗ ὅοοσ. 
ὍΘ βπηὰ, ποπονοῦ, δηοίμον θυ οβοοΒ ἀπὰ Ερίπθηθ5: Ἕρμ. τοῦ 

“Ἵππονίκον Χοη. λίοη, 4, 8, 4, ἐἶ):0 ῬΟΟΥ δοη οὗ ἃ Σἱδὰ ἰδέμποσ, δ 

. ἔδο πἰιοῖο ἑοτέυηθ μα ὕοθη ἐηποεί θὰ ὉΥ ΔΏΟΙΙΟΣ δοῃ, 806 Ρὶαίο 
Οταδὶ. 884 ο. 819. ΤΏθα ᾿Ἐπεγένης, [6 δου οὗ ΑὨ ΡΠ ΟὩ ὁ ΚΚ ηφισιεύε 
οὐσῦσα ΑΡοϊ. 88 ΚΕ: ἔτοπι Χοη. λίου. 8, 12, 1, τὸ Ἰϑασῃ ἐμαὶ ἢθ9 Ὃτὴῦ - 
χοῦπᾳ διιὰ εἶν Βδα} }} ἀ6}1ο06419.--- Αἰσχίνην Οὐδ Δἷδὸ ἱῃ ἐῃ6 Αγοΐ. 
88 Ἑ, πΈΕΤΘ 660 ποίθΘ. ΕἾμοῖοΣ αυοίο5 Γιλῦχε. 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 

Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψυχῇ: καὶ ᾿Λπολογίᾳ 4 ᾿’Αντισθένης ὈθοΩΙΩΘ ἐδ θ 
ἴουπδος οὗ ἐδ Ογωΐο δβοοί. ἣν κιδιὰδ ΠΟΓΘ ΟΣ ΡΠ δε Ι ἰπ 
Ὧ)9 δαδο οὗ παρῆν Ἡλιῖοδι Ηοΐῃδοτί Ὀσοροϑϑθ δα 8} οτωθηὐδέϊοῃ οὗ 
δ᾽) τὴ8. τοδϊην Βυὲὶ δοο 99}, ἢ 6ὅ0, ὁ Οὐκ. Ἐτήσιπποι ὁ Ἰ]αἰα- 

ν»εεύς ἰδ 150 τοσπ ϊοοᾶ Ἐπ γᾷ, 378 Δ, διὰ Τ σαὶ 208 Α, 200 οσ. ἢ, 
δ Μωέξενοι ἰδ ἰδ) ΒΔΙῺΘ ἩΐΟδΘ ὨΔιθ ἰδ σίναι ἰο 080 οἱ Ῥ]αἰο᾽ 



ΦΑΊΔΩΝ. 89. 
εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 

Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινᾶς εὐδαιμονίας, ταῦτα μοι δοκῶ ) αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 
παραμυθούμενος ἅ ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ- ὦ 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Ἰζρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος 
μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν' ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρέτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μουν 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἡ “προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅς; ὧ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὗ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ. 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἵ- 40. 

κημά τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ὁ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὑτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
, ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ἃς, 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ἡ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«-καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον. 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 3ο 

14 καόμενον ΒοΧχὶ. ἩΠῈΕΠι ΘΟΎΘΙΑΙ 1288. [13 δοίν ἅττα Βοκῖ, 
ἄττα οἵα. Βοὰϊ. δῃ}! ἀ τζδῃυ οἱδος χωββ, 40 ἐκείναις Ὀτδοκοίοα ὮΥ͂ 
Βοστα. ἐναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ. τς. τὰ, ΝΕ 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 

σεν, αὑτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίον 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
παρ᾽ αὐτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτε μοε χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω “τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ' ἐγὼ 

:ὸ καὶ ἄλλως ὄγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿καὶ πραύτατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὸρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν, οἷσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

Σς καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα ὮὋ 
᾿ δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διέλέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρω- 

᾿ἥτος, καὶ ὃ Ἰζρίτων, ᾿Αλλ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ- Ἐ; ᾿ 
ὅς κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναε ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον ἔτι γὰρ 

β καταγνώσομαὶ γε ΒΕΚΚ, γε οἵη. Βοΐϊ. διμνὰ ἔδιγοθ οἵδοσ χαδββ. 
7 ἄλλων Βοὰϊ. τῶν ἄλλων ΒΕΧΙ,, πὶῖὰ ἴουσ ποθ. 18 χαλεπαίνεις 
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ἀγχωρεῖ, καὶ ὁ Σωκράτης, Ἐϊκότως γ᾽, ἔφη, ὦ ἘΚρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗἷς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
“πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ. παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναε τὸ φάρ- τὸ 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον᾽ ἰδὼν δὲ ὃ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, ὁὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἡ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. τς 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 
ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20. 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἣ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἣ δ᾽ ὅς" ἀλλ’ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ν ἐκεῖσε εὐτυχῇ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ὀγὼ εὔχομαί τε καὶ ὃς 
ἐὐλλγένοιτο, ταύτῃ. "καὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

τ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- ᾿ 
ΠΥ χροὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς ὑζο τε Ἶσων γεατέχειν τὸ μὴ 

ΨᾺΝ ᾧὥὅϑ 

8 εἰκότως ἴδ οοπεϊδοτοὰ δρασίουθ ὉΥ͂ Οοδεί, 'Χον. Ιαεὶ, Ῥ. 102: 
ΒΟΙΏΘ 1ὴ86, Ὦδγο εἰκότω: ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ. Π. δώσεν 
Βεκχὶ, πιὰ ἴ[η0 ΟΥΒΟΣ τοδα. 20 πόματοι ἴδ τ,68. 5.110, Ῥχζοίοσβ. 
πώματος, τί λέγεις περὶ τοῦ πώματος; ὡποσκεῖσαί τισι ἔξεστιν ἡ οὔ; 
θοδοί, ας. 1ωοῖ, »ν. 106. 424 μετοίκισιν Οοδοῖ, αΣ. θεῖ. Ἀ. 108, ᾿ 



92 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν π' εἶ 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε ἘΠ αν: 4: τον “τὶ κῶρε τὸ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 

γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀν- 
ς δρὸς ἑ ἑταίρου ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ Ζό ἃ ἀγαβρυ ἀ- 
ββέενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [οὐδένα νὰ οὐ κατέ. 

1ο χλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ-. 

«ὦ νος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 
. ναθος οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γνναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 

μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτε ἐν Ἐὶ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἷ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο' ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ 

εμετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτε ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

.« 45 γένηται αὐτῷ, τότε οἴχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
νοι ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε., ̓Αλλὰ 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὃ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ ῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλέγον χρόνον. διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
“τος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς Ὁ 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ Ἑ χέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 

δικαίοτ άτου. 



-..- 

----- 

ΟΝ 

.- 



ΝΟΤΕΒ. 

Ἰ--ἸΙΥ͂Ο ΣΒΟΣΟΟΟΙ. ΣΝΟΙΏΣΝΊΒ ΟΥἩ ἸῊΞΒ ἘΔΕΣΥ ΜΟΝΝΙΝΟ ΤῈ ἘΠῚ 

ῬΒΙΒΟΚ. 

Ι. ν. 1,1. Αὐτός "Ῥδσβδοῦ}διῖγ" ΤῺθ ποσὰ 16 ϑιρ μέγ 
Ῥὶαοοὰ δὲ ἐδο Ῥορίμεηίηᾳ οὗ ἐλ9 δσαξ δοπίοῃοο διὰ οὗ ἴδ τοῖο 

ἀἰοϊοχυθ ἱμ οσὰος ἐο υἱῃάϊοδέθ αγϑαίασ δι μοπ οὶ υ ἰο ἐδθ το] 
χοϊαϊίου. 8696 6160 Ῥο;. Ὁ. 826. δ τί---ἐστι ἅττα κιτλ. "οἵ πδδλὲ 
ὩδΔίωΏΣΟ Ὑ6ΣῸ [ἢ ἐιέηρα 86 δαί :᾽ τί οεἰαημιὰδ ἴοσ τίνα δοοοχάϊῃᾳ, ἴο δὲὲ 
ἑάϊοτιλ γοαυθηβ ϑημουρα ἱπ ΡῬίαίο, οἷ. ὕοσᾳ. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 

συμβαίνοντα οΣ ἩΐρΡ. ταδὶ. 28ὅ », τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οὐ ΕΟ ΥΡΏσ. 1δ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ' ἂν εἴη ταῦτα; 8306 6160 Εἰ ἀο11 
820. 801, ᾷ 381. Βυϊ ἰὲ πουϊὰ 6 ῬΟΙΎΘΣΕΘ ἰ0 οὐζγοοὲ ἰδο80 Ῥ68- 

Βιᾳθ8 ἱπ Ἡδοδ τὸ διηιᾷ ἐπο σϑβυΐϊοσ οοπεισιοίΐου : 6. ζ, ΒοΙΟ ὅθ Ὁ, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, 8 ῬΏταΒΟ τοσστί πα 6160 1032 Α, δὲ ἔδο Ῥορίπεηίΐης 
οὗ οἷν. 1..: 800 6160 ΑΘδολιΐῃ. βάν, Τίταδσοι. αὶ 1δέ, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. Τὰ τηδδ, οἴξδιι ὙΔΙῪ ἰπ διοῖ Ῥδδδβασοῦ, διὰ ἱὲ ἐδ 
τιοτοίοτο δ νίβῦ]ο ἰο δὰορὲ 829 χοδϊηρ οἰνοῃ ὉΥ ἰδ0 Ὀδδί δὰ- 
ΤΟΣ γ. β ἐγώ “1 [ΟΣ ΣΩῪ να: ἐγώ ἱδ οταϊἰθὰ ἱπῃ ΣΏΔΩΥ 1288. 
ναὶ αἰτοῦ ὮὉγ ἰδ 0 Βοάϊ. δυνὰ ὅνο οἴδιοσ σῃδδ.; σωοδὲ οἀὐΐϊξοσα οὔχἱὲ ἐξ 
(Β5:4110. δαγξ "πϑδοΐο 400 τησᾶο τροϊθδίθσω 8ὺ ῬΘΘῺΘ ἱπυσυδουσι ᾿ 
ΥἱάοίῃΣ᾽): Βαὲ δυχοὶυ τΘ δγθ Ὧ0 σχίσῃ ἰο ἂἃο 50 δρδίΐῃμοὶ ἔ:ο δα ξδο- 
ΣΙ οὗ ἔδϊο Ὀδεὲ σῃδ. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ εδουϊὰ 
οτροοὶ τῶν Φλιασίων, διὰ Ηἰγδοδὶ ας δος 4}}} ὯΔ6 δ0 ἴῃ: ἰδ ἰοχὲ : πὶ 
ἩὮΟΣΟ ἐδ Ἰοξξος δυραίδηενο ἐδ 19 ὩΔΙῺΘ οὗ 8 ΘΟΌΣΕΥΥ ΟΣ οὗ ἰδ6 
ἐπβοριίδμίδ οὗ ἃ ΘΟΌΣΕΣΥ οἱ ον, ἐμι9 ατεΐοϊθ ἐδ ἔπι ῬΙδίο δορὶ δον 
οζωϊεἐϑὰ : 600 86 ἱποίδιιοοα αποϊοὰ Ὦγ Βιίἀαοὶ!, αὶ 86. 8 ἐπιχω» 
ριάζει ᾿ἰξοχ ΔΙ ᾿αἴαγε,᾽ Ῥαϊ δα ἐμίθ 6 ΟὨΪΥῪ ἐδ χοδυϊέ οὗ Ῥεονίουδ 
δοΐμᾳ, τΘ δανθ ᾿Αθήναζε; δον. δ: οοπεὲξσ. παρεῖναι εἴς τι δῃι ὰ πιοίθ 
οι Αροϊ. Ρ. 38ὅ, 9. τὰ νῦν: τὸ πΒουϊὰ δΌρΡΟδΟ, 8 δβοσί εἶσοθ δος 
[διὸ ἀοείδι οὗ βοας. Ῥῃδϑᾶο ἰδ οἱ 816 ἯΔῪ ἴσοσαο Αἰδση ἰ0 ἰδ πδέϊνο 
οἱξγ ἘΠ|4, διὰ οἱορο δἱ ῬὨ σα οὐ ἰδ σοῦϊθ. Τἷ6 ευρροείξἑοιι. 

δήοχὰάβ ἃ ὙΟΣῪ ἸΔίΌΣΑΙ οσοδαίοι 1ῸΣ ἰδ)  ἀϊδοοῦΣθ6, Ὁ χρόνον 
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συχνοῦ "ἴοξΣ ἃ Ἰομᾳ εὖἶχαθ:᾽ δοιρ. βγιωροασ, 172 ὅ, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν .------ ὅστις ἂν--- οἷδε τ' ἣν: Θοταρ. ἘΞΌΣ. - 
Μεὰ, 1811, οὐκ ἔστω ἥτιε τοῦτ᾽ ἂν “Ἑλληνὶε γυνὴ "Ἔτλη ποθ᾽, διὰ 
Ασίδίορι. γα. 100, οὐκ εἶδον οὐδ' ὄὅλισβον ὀκτωδάκτυλον, Ὃ: ἦν ἂν 
ἡμῖν σκυτίνῃ ᾿πικουρία. 13 τὰ περὶ τῆι δίκης ἰδ ΔῈ Οχρτοδαίοι 
Θοτηρϊοίο ἰπ ἀίβοϊέ, ἐο Ἡϊοδ ὃν τρόπον ἐγένετο ἷἰ8 βῷὦδοὰ 856 δ 

. φρεχορεαὶδ. Ἠοΐηάδοχέ ᾿π50}} δαγὸ ἐμδὲ 1ξ πιΐϊσαλ αἷϑὸ ὃὉ0 οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. Θπιῖϊδσ Ῥδοδδϑα Δ.Ὸ Χοσι. 

σγτεορ. ὅ, 8, 30 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίον. ΑὩΘΌ. 3, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ἸΙροξένουι 866 νελονν ἔδ6 ὑοσίππίηρ οἵ εἶ. ΣΣ, 
15 ταῦτα μὲν πιίδουΐ ἃ κιὐθοοαποεὶ δέ, δὲ ἐἶ9 διηιἱἐβοκὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἰα τορι γ υπἀοτείοοα ὈΥ [10 χοδάοσ. ΟΥ ἯΘ ὮΔΥΘ Ποῖ ΟἿ6 οὗ 
ἕο σαδ65 ἐπ Ἡλδοῖ μὲν οἰδηὰδ ἐπ [80 δοΏδο οἵ μήν: δ6ὸ6 οὐ Οτὶὶο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῷ ὕστερον: ἰμἰτὲγ ἄδγα αδἷδογ ἔμο ἐσίαὶ: 

ἐγίσίπία ἀΐδθ τιν εαγοένε οὲ ἐπ ἐχρεείαϊζίοπε πιογίὶα ἐσερίϊ, εαγκ βθηθοδ 

Ἐρίεῖ. 8, 1 (70), ϑ.ι ο9 ἐδ9 μΡδδδδρὸ ἔσοτλ Χοβόρβοι φυοϊοὰ 
οἱ 3, 13. Ῥ. 2, 8 ἐστεμμένη ν΄ὴϊῃῃ ἸΔΏΤΟΙ- Ἡγοδί 5, ἸΔυτοὶ νοΐης 

16 πδογϑὰ ἔσζεο οἱ Αροΐϊο. θΘ. Θησεύς ποτε κιτ.λ.: [ἴ0Σ ἃ ἀ6- 
τδ:]ο δοοουῃί οὗ {}ι}8ὸ 866 ΡΙαί. Τα. 6. 1 Η͂, 10 καὶ νῦν ἔτι: 

αἵ. αἷοο ΡΙυἱ. Τμο5. ο. 28 ἴ. το βαγα ἐμαὶ ἔδιο δῖ ντγδϑ ἰῃ οχίβίθῃιοθ 
Ἠ5111 [λλ0 ἐἰπιθ οὗ Ποπμηοίσίια ἐδο ῬΗΔΙΘΕΘΔΏ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

σῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίου τοῦ Φαληρέω! «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. 1Ὲ ἰδ 

Ὡποοσεέδίη ἐ7 ἐπ6 ουδέομι ἐἐδ6 17 τῶδ οὐδοσυοᾶ δἷΐοσς ἐμδέ ἐἰσωθ. 14 

καθαρεύειν “10 Ὁ0 Ῥυγο:᾽ Ῥ]υἰαχοῖὶ ἐπ 8 Ῥδαβαρθ ΒΟΙΩΘΉΪαΣ ΣΘ561}» 
Ὀλΐησ 1.6 ὁη9 ἱῃ Ρίδίο, Ῥμοοσίοῦ ὑ. 788 Υ, Εδγ8 ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 

δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8466 6160 Ὀ6]οΝ 67 Α. 

14 ἴ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘοΟΙὴΡ. ΧΘΏΟΘΡΠΟΙ δοοοῦμὲ θη. έ, 

8, 3 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἑκαν- 
ὅλθγ. 1δ ἀπολαβόντες ἰδ ἐ1.0 ἐθοδηΐσαὶ ποσὰ οὗ βΐρ8 δοίπα 
δοίαϊποἃ ὮΥ ΘΟΔΙΓΑΙΥ πίη: δὸ Ἡοτγοὰ. 3, 11δ, 3 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 
λαμῴθῶτες, Τδπ6. 6,22, ἦν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἀπολαμβανώμεθα. ῬΙαῖο 
δ τηδοῖ, ἤθηοχ. 400 Σ, ἀκτειλημμένων ἐν Μιτυλήνῃ τῶν νεών. 186 

αὐτούς, 1.6. τοῦ! ναύτας οζΣὁ πλέοντας ὙΙοῖι 8 ΘΑΕΙῚῪ ξοῖ ἔγοτλ 9 
λοῖον τοορεϊοιοα ἰδὲ Ὀαΐοχο. 

ΤΙ, ν. 3, 238 τίνα ἰδ αἰγαι ὁ ἐδθ «αἰ μοσ 7 οἵ ἐδο Βοάὶϊ, 
δϑοαϊάοα πιο ἐξ ἐδ. δἷϑο ἑουπὰ ἐπ ἴουσ οὐ Σ 188.: 800 Ὡ. ΟὮ Ὁ, 
Σ, ὅ,. 34 ἐπιτηδείων τε ἑταίρων (ἡ οοχίδ᾽ εἷοκδ. Ῥ-. 164 νι οχρτοῦῦ 
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χοίοσομοθ ἐἰο ἐπὶ Ῥαδδαδβο). 80 ΡῬὶυϊ. Ὧθ ἔσϑῃᾳ. δι. ἀδύ κ, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροις. 25 

οἱ ἄρχοντες, Υἱκ. οἱ ἕνδεκα, Ἰροτοὶν ἀομοίθα ὈΥ ἔῃ ΒΑΙΩῺΘ Ὥδθ ἰῃ 
ἐδ9 ΑΡοΟΪΟΩΥ 39 ΣΕ, οἵ. α16δο ἐν. 87 ὁ ὙΟΙΟ τοῖς ἕνδεκα ἰδ 8 ρἷοδδ οεὶ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καί ἰ6 ΒοχΘ υοοὰ 
ἐμ δὴ θιηρμδέΐθ 60:60 "δὰ ογοῶ,᾽ αἰσμό ἀὐδο ΟΥ αἰφιιε δἰοιο ἐπ 
1ιδιῃ: 800 3. ὁ Αροϊ. Ρ. 10, 7. ὅοτῃ. ἐδῦ ὁ ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ῥ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζι. γε- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχειξ, “γοὰ ὮΔΥΘ ᾿ἰδίοηποχα οὗ 

ἐΠ:0 ὙΦΣΥ͂ ΒΑΙΩΘ ἀἱδροαίξοει :᾿ δο 1δοὲ, 200 Δ, αὐτὸς ἄρτε ἐφάνης ἂ»- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτεροι τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέπεις. ΤΑΙΟΥΘΙΥ ἕτερος τοιοῦτος ἷἰΒ “Ἶπ8ὲ διιοὶ διηοῖλοσ. 
ΤῺ Ῥῆιχαδο ἰ6 Ἡοσζοἀοίθδῃ: 860 1, 120, 10]. 8, 79. ΤΏΘ μ]υγαὶ 
δβιιον ἐμαὶ ΕΘμοοσαίθο Ἦ8Δ6 οὶ ἔπ 6 ΟἿΪΥ δυάϊίοσ οὗ Ῥμδοᾶο. σἀϑὰδθα 

ΘΟΣΏΡΔΙΘΒ ὑὕθ]ον 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσι. Ὁ) παρίντα 
με--- ἔλεος εἰσύει : ὮΘΥΘ ἯὙΘ ΒΑΥΘ ἐδ ὙϑῖὉ ΠῚ} δὲ δεοῦθ. [δὲ 88 ἔχ 
αν, Μιθἃ. 981 πὸ διὰ ἐδ6 διῃδιοχοῦβ δχργοβδίοχι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 

οΥ Ι'ῥὰᾺ. Αἱ. 491 μ' ἔλεος εἰσῆλθε. ὈϊτοΟΙ δἱἑοσνασὰβ τὸ δυο ἐδ 
βδῖὴθ υϑὺῦ τ ϊΐι ἃ ἀδεΐϊνο : δθ Δ. 10 ἀνύρ: ϑοζρ. δῦοτϑθ ὅ ἃ 

ὁ ἀνήρ. ἼὨὸ Βοάϊ. διὰ ΔΩ ΟΥΠΟΣ τη68. χορ ἀνήρ, ἨἩΔ119 ἐδ 
ἀγίϊοὶθ ὁ ἰο δὰ ἀοὰ ὮΥ ἱὨΟΣΙΟΥ ΣΩ88.: ἀνήρ ἰδ τηαϊη αὶ θὦ Ὁ ἩδζιηδηΣ, 
ὙΌΠῸ χοίοσα ἰο 98 Β ὕθᾳ. οὗ οἷ. χύνει, ὉὈυ πὶεμουΣ σουοὶ σχϑϑδος, 
8Β ΟἿΣ ποῖθ ΟἹ ἴδδὲ Ῥδδδρὸ Ἡ1} κοι, δῃὰ οὐ ἐμοὸ οἷδος μδοηὰ 

Β.4110. [9 Ε} νοΐμίδ ουὧὐ ἐμαὶ ἱπ ἐ80 οὐἹίᾳφιθ οδδοα ἐ)9 δχίξοὶθ δα 
ὭΘΥΟΣ οσωϊἐἰοὰ, ἰΐ ὁ ἀνήρ εἰδηὰδ ἐπ 9 ζΘΏΘΓΙΘΙ Β6Ώ586 οὗ 1: ῬΓΟΒΟΌΣ, 
αὐτὸς ΟΣ ἐκεῖνοε. 4611] ἃ 88 ᾳυοίοα ἐδθ εἰσὶν ἰπἀοῖειϊθ Ὧδ0 

οἵ ἄνθρωπος ἴῃ ἰδγθ0 Ῥαββρβοβ οἱ Αδβολιίηθα. 11 τοῦ τρόπου 

κιτιλ. "οὉ δοοουσπὲ οὗ ἰδ οομάθποιῖ δὰ οὨ δοοοῦχπὲ οἱ μὲ ποχᾶκ." 
ον [16 ᾳοισελνθ οὗ οδδβο 600 Ὅσοι, Ῥ. 480 (β). 2617 ᾷὶ 496. 111. 
ὧτ-- ἐτελεύτα ἰδ ἃ Βρῃηίθπο0 δὐάοὰ ὉΥ ΜΔῪ οὐ Θροχοβθεΐὶβ, γενναίως 
ΟΌΓΣΔΥΟΙΥ :" οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, Βαγα Ἰμοπιἰδίΐυα (ΟΣ. 3 
Ῥ. ὅ8) οἵ Βοοχαίοε᾽ οομποὲ δίξος δία οοπάθιηπδείος. 12 παρί- 
στασθαι "ἴο ΔΡΡΡΘΑΣ,᾽ οἰ. Εν. Βμο5, 780, καί μοι καϑ' ὕπνον δόξα τιε 
παρίσταται διιὰ ὮΟΣΘ Ὀοΐον 66 Β, θα. οὗ οἷ, ΧΙ. 13 μηδ᾽ εἰς 

. ΜΑιδον "ποῖ 6γ02--- ἰ ὈΘοΘΌΔΟ 500 Σ.᾽8 ἀἱδοΐ θα οοπείδογοὰ ἰτὶ ἰο θα 

Θορ Οὐδ ἰδυουσθὰ ὮΥ ἔλθ ροᾶκ, (θεοφιλοῦε μοίρας τετύχηκε Σω- 
κράτης, Χαι, ΑΡοὶ, 82), οῃ; δοοουπῃξ οὗ ΑΡροΐἱ]ο᾽ 5 οσβϑοὶθ (866 οὔ Αροΐ. Ρ. 
, Ἢ διηὰ Ῥοσῆδρβ δ]δὸ οὗ ἔδιθ σαγβίοσίουδ δαιμόνιον Ἡ]ιὶο δοοιμϑὰ ἔο 
οδίδ δ ὁ Ἰεμὰ οἵ οοϊησχουηϊοδέίοῃ Ὀσέτοθα ἐδθ ροὰδ δ:ιιὰ ὅοας. 
Ῥιαΐδασοῦ (Μοσ. ἐ, 3 Ὁ. 499 ἮΝ.) 8δαὲ ἐπθ ῥγοδοῶξβ Ῥαϑδβαρο ἰξ σζαϊπε 
ψ μοι Ἡσίμα ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζώντει ὡς οὐδ᾽ ἐν 
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“Λιδου θεῖίαε ἄνευ μοίρας ἐσόμενον. Τΐδ οχρτοβοΐοα σθϑασ " πὶέδοῦὺὶ 
ἐδο ποὰδ οτἀδιηΐηρ ἰἐ," 10 παρόννι ἷδ, δα ἰἱξὲ φδοϑιδ ἰὼ 126. 
ἡπιδῖῖγ τοίοττοὰ ἴο μοὶ ὮΥ Ἡοϊπάοτέ δο ἐμοὶ ἐ1:60 ΘΟΏΘΟ ἰδ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. Β(ΔΙΡ. Ῥ:͵οΐοσγε 
Ὁπἀετεϊδηϊηαᾳ παρόντι πένθει δᾶ ἃ ΟΏΘΓΩΙ ΘΟ 6ΏΟΘ, δαγίημ "1δίοὶ 

Φηΐτ ἱπ δο6 Ῥαγίϊοίρίο Ῥογβοῦδ ἐπάδοδηΐϊ,᾽ ὙΈΪΙΘΏΘΥΟΣ ὙΔΥ πὸ 
ἴδκο ἐξ, (80 ἐπτοὸ ἀδέΐϊνοα παρόντι πένθει Δτὸ ΟΣ ΔΙΏΪ δυϊπασὰ, δ 

ἐξ ἰ8 ἀἰδῆσεϊ! ἰο υπἀοτείδπὰ ΝῺ Ῥδίο ἀἰὰ ποῖ σδίμποσ Ῥσγοίοσ οὐδὲν 
πάνῳ με ἔλεεινὸν εἰσύει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶσαι παρόντα πένθει. (Ἰἱ6 
τοοϊηρ ἰ8, Δ 1 δηὰ ΠΟΥ, δαί }}}7 ὑτορυδοὰ ὮὉΥ Ἐ. δοοοῦβ ἐπ ἷα 
Δαὰϊέατα. ἱῃ Αἰμθη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι Ἰἰξ, "ἰῃ 
ῬὮΣΙοβορδιΐα νοσβατὶ,᾽ ἱ. 6. "ἰο μοϊ ἃ ῬῃΣἸοδορ ιέοαὶ οομνογπδέίοσι : 80 
δορὰ. Οσϑά. Τ. δ02, ὁ μάντι; ἦν ἐν τῇ τέχνῃ “ῬἨΠ οῃσκροά οἱ ἷ6 
αιἱ," διὰ Ῥίδιίο εἶπι66}} λῖθηο 91 Κ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟὟΟΣΩΡ. 8180 ἐν λόγοις εἶναι ΧΘη. Ογτορ. 4, 8, 238. 276}, αὶ 622, 

ὃ ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες "ΒΟΙΏΘΉΔΔΣ οὗ ἐμαὶ οἰογδοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΑΥ͂ Ὁθ ἐγαπαϊοϊοα "ΘΟΣΔΘΙΟΥ ΟΥ ΟἾΝΟΣ :᾿ 5866 Ὡ. Ο Αροϊ. ". 
4, 10. 28. γελῶντες δΔῃὰ δακρύοντες Δ΄Θ ῬΑΙίϊοὶ 165 δὰ ἀοὰ ἰῃ 
οχρἰ δηΐου οἱ οὕτω, ἰο ψΐοῖι τὸ βῃου!ὰ Ὡοὶ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, 8.8 
6 εοπδέχιοίίοι διάκειμαι γελών ἰΒ ποὶ ἰουπὰ ἱῃ Οτοοὶς : Ηοΐπαοιἕ 

ηυοίοθα ϑορ!. Οοὰ, Τ. 10, τίγε τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἣ στέρ- 
ἕαντες, ἩὮΟΙΘ ἐξ ἰδ δραίη ἱπιροβεὶυϊο Ο δαβιτηθ ἃ οοῃδίσιιοι ο.. δείσας 

καθέστηκα. (66 86}50 99} ἃ 693.) 424 ᾿Απολλόδωρος ο4]1]οἃ ὁ μανι- 
κός οι δοοοπῃὲ οἵ δἴ5 οῃξ τί αβιὶο δεϊδοδβπιθαὲ ἰο βοοσ.: ἢ. οἱ Αροϊ. 
Ῥ. 20, 18, Ῥ. 4, 8 'Ἑρμογένηε: ἰξ 8 υποοείδἰὶ ἢ ταὶ Ἡτιοβεῦο85 

ἐς τηοδῆξ. Οσίίο ἰ6 βαϊὰ (οὔτι. 3, 121) ἴο Βανὸ μα ΟΣ δβοηβ: Οτὶξος 

Ὀυΐακ, Ἡοστηοσθηοα, ΕΡίσθηοβ διὰ Οἰθείρρυβ. [1 {86 οἶτο]ο οἱ ϑοοσ. 
ΜῸ πὰ, ΒΟπΘΥΟΣ, δηοίδεν Ηθσιποόβθθςβ πὰ Εἰ μᾳθη65: 'Ερμ. τοῦ 

Ἵππονίκον Χοη, λίοπι, 4, 8, 4, ἐδ Ῥοοῦ βοὴ οἵ δ σοῦ ἐδέμοσ, 88 
᾿ ἴο πδοῖὶο ζοτέθῃο μοὰ Ῥοϑῃ ἐμμοσιἐθἃ ὈΥ δῃοί ον βοσι, 800 Ῥ͵δίο 

Οχσαδῖ. 88έ ο. 8190. Του 'Ἐπσιγένης, ἔδ|0 δου οὗ ΑἸ ΡΟΣ ὁ Κηφισιεύς 
ΘΟΘΌΣΒ ΑΡροϊ. 88 π: ἔτοπι Χοῃ. λίϑηι. 3, 12, 1, τὸ ἰϑᾶσῃ ἐδιδὶ ἢ Ὑ26 -- 
χοῦμᾳ δηὰ εἶν Βοα ἢ ἀο}1ο616.----Αἰσχίνη! ΟΟΟΌΣΒ ΑἾδοὸ ἱπ ἐῃ6 Αροϊ. 
88 Ἑ, πΏΟΙΘ 8660 ποίθ. Εἴμοδον αὐυοίθε [Δὔτί. 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Ἰϊλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆ: καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4. 'Αντισθένης ὈΘορΠ29 ἐδ0 
ξουπᾶοξ οὗ ἰδ Ογωΐο δοοί. ἣν εἰδιῃιὰδ ΒΟΣΘ ΘΙ ΔΙΘΔΙΥ ἐπ 
δδι9 βαζδθ οἱ παρῆν Ἡδΐο. Ἡοΐπδοτῖ Ῥχοροϑοθ δὲ δῷ διηδεάδίΐϊοι οἵ 
ἴδιο τ28, τοδϊην Βυΐ 800 7613, ἢ 660, ὁ Οὐα. Κτήσιπποι ὁ Ἰ[αἰα- 
νιούε ἰδ αἴ5ο πιδοιοὰ Επϊγὰ,. 378 Δ, δοὰ Τιγεῖο 2308 Δ, 206 σ. ἢ, 
δ Μωέξενοι 8 ἴδ ΒΔΙΘ ἩΠΟῸΘΘ ὨΔΏΙΘ ἰδ σίγαῃ ἰο οὯ6 οἱ Ῥίαϊο᾽ Β 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλύγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 

Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας,’ ταῦτα μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 
παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαντόν. ἐγ 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Ἰζρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν' ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μον 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἥ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἡ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἣ κατορύττει. 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τς 
λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ. 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

110 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἦ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΧΥ͂, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἷ- εο. 

κημά τι ὡς λουσύμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ᾿ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
. ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ' αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ες 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«--καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον, 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 30 

12 καόμενον Βοκὶς. ἩΠῈΝ δβόνθσαὶ χηϑ8. (ἔΧ[83ὅὄὈἀΩδῪ}ὲέείν ἅττα Βοΐκ, 
ἅττα οἵ. Βοὰϊ. δῃβ!ὰ τζδυ οἔθοχ χηβα, ΔΌ ἐκείναις Ὀχοοκοίοα ὮΥ 
οστα,. ἐἑναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ. γ;. τὰ, ον Πς 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ὀγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
“παρ᾽ αὐτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτε μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
καταρῶνται, ἐπειδὰν αὑτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

1ο καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὼρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις, νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

Σς καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπήει. καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Ἰζαὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 
ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ὡς ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωποτ᾽ καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διέλέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τρυψάτω ὁ ἄνθρω- 

τος. καὶ ὃ Κρίτων, ᾿Αλλ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ-. 
45 κρατες, ἔτε ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσε καὶ οὕπω δεδυ- 

κέναι. καὶ ἅμα ἀγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“τιόντας εὖ μάλα, καὶ ξνγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπεύγον᾽ ἔτι γὰρ 
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ἀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκότως Ὑ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 
χόμενος τοῦ ζῇν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

1ΧΥ͂Ὶ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ-παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἣ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν 

ι ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 
πρὸς τὸ ἁποσπεῖσαὶ τινι; ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ 
ἐς λῆγέ γοΙτῸ ταύτῃ! ,Ἰκαὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

5 

" μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ. ὦ 
ἢ χροὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς (οί τε ἦσαν γεατέχειν τὸ μὴ 

ἊΝ δὲ 
8 εἰκότως δ οοπείδοχοὰ δρασίουα ΒΥ Οοδεὶ, Νον. αὶ Ῥ ἸΟῖ: 

ΒΟΙῺΘ τὴδα, ὮΔΥΟ εἰκότως ταῦτα. διδόναι Βοὰ). Π 
ΒΚ. πὶ [9 οὐδοῦ σοϑα. 420 πόματος αι ΤΩΒ8, ΒΙΔΙΠΒ, πένίεις. 
πώματοι. τί λέγεις περὶ τοῦ πώματος; ἁποσκεῖσαί τινι ἔξεστιν ἧ οὔ; 
Οοδοί, ας. 1οῖ. Ρ. 106. 424. μετοίκισιν Οοδοὶ, ἯαΣ. 1468. ᾿,, 108, ᾿ 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν εἶν 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἑ λλ᾽ ἐμοῦ γε ΑΕ ςτὸ δα ἧς καὶ πεῖνείται 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὗ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἴου ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην’ ὁ δὲ Κρέτων ὅτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη, ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἐταυσον, "χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ κ καὶ οἰ ΣΕ 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν ἰς [οὐδέ δῆς δαβρν τέ- 

10 κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε εὐ τοῦ διίρδιι ἐκεῖ- 
ὦ Ψὸς δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 

ναδι μύχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 

μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἢσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ' οὐκ ἔφη" καὶ 

εμετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

. ἃς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τ - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ Κρέτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα" ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ 

’ 
“- 

8 ἀπέκλαον Βοκῖ, ἩἰΕδ σὩο το, Ὁ κλάων ΒοΧκ, 2422 ἡμῖν 
αὐτοῖς Βοὰϊ. αὐτοῖς οτχι. Βοῖκκ, δία Ὁ, 28 πήγνντο Βοῦϊ, ντ. τὰ. 

. οἴδποΣ οστ, 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλόγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
πος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ὄστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Ἐρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρον 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 

δικαιοτάτου. β 



των 

«--- 



ΝΟΤΕΒ. 

Ἰὶ--ἸΥ. ΣΒΟΣΟΟΟΣ. ἹΝΟΙΌΧΝΤΕ ΟΥ ἸῊΞΒ ἘΛΔΕΣΤΥ ΜΟΒΚΙΧΟ ΣῈ ἘῈΞ 

ῬΈΙΒΟΝ. 

1. νυν. 1, 1. Αὐτός "Ῥασβοῃ}διῖγ" ἸΤῈῸ ποσὰ :δ ϑιορ μειοῦν 
Ῥὶαοοὰ δὲ 89 Ῥορίπεηίΐηᾳ οὗ ἔδ0 σσὲ βοηίϑῃοο δηὰ οὗ ἴδ Ὑδο]θ 
ἀἰοϊοχαθ ἐμ οχὰος ἐο υἱῃάϊοδέθ χγϑαίασ δι θη οὶ ὺ ἰο ἐδ 9 π8Ο]Θ 
χοϊαϊίου. 866 6160 Ώοῃ. Ὁ. 826. δ τί---στι ἅττα κιτιλ. "οἱ πδεαξ 
ὩδίαΣΟΘ ὙΟ7Ὸ ἰδ6 ἐπίτρδ 86 βαἰὰ : τί ίαηι δ ἴοσ τίνα δοοοσάϊῃᾳ ἐο δα 
ἑάϊοτι ἐγθαθδηΐ ομουρὰ ἱπ Ραίο, οἵ. αοσαᾳ. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 
συμβαίνοντα οΣ ἩΐρΡ. τιδὶ. 238ὅ », τί μήν ἐστ ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οζὗ ΕΣ ΠΥΡῈΣ, 1δ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ’ ἂν εἴη ταῦτα; 8396 6160 ΒΙ(Δ(Δ611 
8:20. 6014 ᾷ. 381. Βυΐὶ ὁ νουϊὰ Ὀ6 Ῥαζγόσεθ ἰ0 οὐζγοοὲ ἐμποβθ Ῥ88- 

. Βι 8698 ἐπ ἩΙολ τὸ διηιᾷ ἔδθ γορυΐασ οομδέσιοίξοι 9 6. ζ. ΒοΣΟ ὅϑ Ὁ, 

τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, 8 ῬὮΏΤΩΒΟ τοσυστὶτα ΔἾ80 103 Δ, δὲ ἐδιθ Ὀεσὶποΐος 
οὗ οἷν, 1,..: 800 4160 Δοδβοδιΐῃ. δὰν, Τί μιοσοῖ. ὶ 1δέ, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. Τἴδ6 ΣηΒδ, ΟἴξοΣι ὙΔΙῪ ἰῃ Βυ0 ἢ} Ρδδδβαχθα, διὰ ἰὲ ἐᾷ 
ἐποτοίοσο δάνίβδοϊο ἰο δάορὲ {π9 σχοδΐῃᾳ σἷνοῃ ὉῚ ἐπ Ῥδθδὲ δὰ- 
Ἐοσὶγ. Ββ. ἐγώ “1 ἴογ ΣΩῪ ρατὲ:᾽ ἐγώ ἐδ οἰχϊεἰοὰ δτ ΣΩΔΩΥ 1288.. 
δαΐ αἰνοι Ὦγ ἐδ9 Βοάϊ. αὐ!ὰ ὃνο οἶδιοὸσ τωδδ.; ταοαῖ οἀὐϊξοχα οχοἱβ δ 
(Β.4110. βοωγδ "τοδοΐο 400 ;τωοᾶὰο τηο᾽θδέσω δὺ ῬΔΘῺΘ ἑπυσρδηῦσι ᾿ 

ΥἱδοίοΣ ": Ὀπὲ ΒΌΣΟΪΥ ἨΘ ΔΥΘ Ὠ0 χίσμΐ ἰο ἂἃο 50 δεδίτιδὲ ἐϊιθ δυϊπο- 
ΤΙ οἱ [86 θεὲ 118. ἢ τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ Βμουϊὰ 
οτρϑοῖ τῶν Φλιασίων, δορὰ ΗἰΣδΟὨὶς Δοίι4}}} ὯΔ6 δὸ ἰῃ ἰδ ἰοχὲ : ὕπὲ 
ἭΟΣΘ ἐδ Ἰοαίξος βυμαίδηξνο ἐδ {89 ὭΔΙῺΘ οὗ ἃ ΘΟΌΣΕΥΥ οἵ οὗ ἐΐθ 

ἐπμδδιἑδηξΐδ οὗ ἃ ΘΟΠΒΕΣΥ ΟΣ οἱξγ, ἐμ ατίΐοϊο ἰδ ἰῃὰ Ῥίδίο ΒδοὶυδΠγ 
οζωαλεϊθὰ : 600 [86 ἐπείδῃοοα φυοϊοαὰ Ὁ ΒΔ (6]], ἃ 86. ὃ ἐπιχω- 
ριάζει ἸἰζδΣΑΙΥ αἰαγα,᾽ Ὁὰῤ δα εδιΐο ἐδ ΟὨῪ [86 χοδυϊξ οὗ Ῥσουίϊουδ 
δοίωᾳ, τὸ ανϑ ᾿Αθήναζε; δοζορ. δ οοπεὶξσ. παρεῖναι εἴς τι δι ποθ 
ου Αροϊ. Ρ. 8δὅ, 9. τὰ νῦν: πὸ Ββῃου]ὰ δΌΡΡΟδΘ, 8 δβοσζὲ εἶξοο δοσ 
[80 ἀοοίδι οὗ δοας. Ῥμδοᾶο ἰδ οὨ ἷδ ἯΔΥῪ ἔσζοσα Δἰδϑαν ἰ0 ἷδ χδὲϊνο 
οἱἐγ ἘΠῚα, δι ἃ εἴορα δὲ ῬὨϊΐαα οἱ δἰ6 σοῦ, Τμΐδ εαρροαϊέΐοσι. 
δήοχὰθ ἃ ὙΟῪ Ἰδίοζαϊ οοϑοδδίοι 105 ὅδι0 ἀϊφοοῦΣΨΘο, ὃ χρόνον 

πος Ὁ 

Φ 
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συχνοῦ "ἴοξΣ ἃ Ἰουᾳ ἰλπιθ:" οοαρ. βγιωῶροα, 172 6, πολλῶν ἐτῶν 
"Αγάθϑων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν ----- ὅστιε ἂν.---οἵδε τ' ἣν: ΘΟΤΆΡ. ἘΞαΣ.. 
Μοεὰᾶ, 1811, οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν “Ἑλληνὶς γυνὴ "Ἔτλη ποθ᾽, δοὰ 
Αὐἱδιορι. χα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὄλισβον ὀκτωδάκτνλον, Ὃ: ἦν ἂν 
ἡμῖν σκυτίνη ᾿πικουρία. 13 τὰ περὶ τῆι δίκης ἴδ ΔῈ ΘΧΡΙΟΒδΙΟΏ 
Θομιρ]οίο ἐπ ἐἀέβαϊέ, ἰο Ὑἰοὶ ὃν τρόπον ἐγένετο 8 δὰἀδοὰ 88 δ 

. φροχοροδὶδ. Ἠοΐπάοχί ἱπιγ καγο ἐμπδὲ ἐξ πιϊσ;ξ 4180 δο οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. ῬλΓλῖϊΔΣ Ῥδοδδθδ ΔΙῸ Χο. 

Ογεορ. ὅ, 8, 30 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου. ΑὨ:ΘΌ. 2, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ Ἰροξένου. 860 ὑεῖον 180 ορσίππίηρσ οὗ οἷ. ΣΙ, 
15 ταῦτα μὲν πιίδουΐ ἃ κοδοοηυσεὶῤ δέ, δὲ ἐἶο διη ἐβοεὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἰ6 τορι 7 υπἀογείοοα Υ ἐδ9 τοβὰθσ. ΟΥ ἯΘῸ δύο Π6ῖθ ΟἿΘ οὗ 
Υδο σδϑοδ ἐπ ψΜοῖ μὲν οἰδιὰδ ἐπ [86 δοὴδ0 οἵ μήν: δ60 οῃ Οἱ ο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῷ ὕστερον: ἰἰτὶγ ἀδγα αδἱξον ἐδὸ ἐσίαϊ: 

ἐγίρίπία ἀἷέθ τν σαάγοέγε 6ὲ ἐπ ἐχρεείαζίοκε πιογί οαερὶ!, βαγε βϑηθοῦ 

Ἐρίεϊι. 8, 1 (70), 9. 8606 ἐπο μδδδδρὸ τοῖα Χοηῆόρβοι αυοίοὰ 
οἱ 3, 13. Ῥ. Ἅ,  ἐστεμμένῃη τἰϊὰ ἰΔυτο]- Ἡτοδίλια, ἸΔΌΓγο] Ὀοίηρ 

[806 πκδοτθὰ ἐχοθ οἱ Αροΐϊο. θΘ. Θησεύς ποτε κιτ.λ.: ἴοξΣ ἃ ἀθ- 
δὶ]οὰ δοοουῃί οὗ ἐ}ιὲδ6 8666 ΡΙυΐ. Τ66. α. 1 Η͂, 10 καὶ νῦν ἔτι: 

αἵ. αἷοο ΡΙαἱ. Τμο5. ο. 28 ἴ. πο βαγα ἐμαὶ ἐιο δῃΐρ νγδϑ ἔῃ οχίβέθῃιοθ 
Ὠ8Ὶ [16 πιο οὗ 1)οπηοίχίια ἔμ6 ῬἢΔΙΘΓΘΔΏ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

φῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίου τοῦ Φαληρέω! «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. ΤῈ ἰδ 

Ὀπεοείδὶη ἐΐ {Π6 οτδίομι ἐέβεϊ πτδϑ οὐδβοσυδὰ δίξος ἐδδί ἐἶσωθ. 14 

καθαρεύειν “ἴο Ὁ6 Ῥτγο:᾽ ῬΙαίαχοῖ, ἰὼ ἃ Ῥαϑδδῇθ ΒΟΙΩΘΉΪἝΟΣ ΣΟΒΟΣΏ» 

ὈΣησ [806 ὁη0 ἐπ Ρίδίο, Ῥμοοσίου Ρ. 758 ΥΣ, Βδγο ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχεν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 
δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 5466 6160 Ὀ6]0ν 67 Α. ᾿ 

12 ἴ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: Θοτὴρ. ΧΟΏΟΡ Ομ Β δοοουμὲ Μοτ. έ, 

8,3 ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 
βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕω: ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπ αν. 
ἔλθῃ. 15 ἀπολαβόντες 16 (6 ἐδοδπΐ681 ποσὰ οὗ βῃΐρα Ῥοίπᾷ 

- δοίαϊποὶ ὉΥ͂ ΘΟΔΙΓΔΙΥ τίηπάδκ: δ0Ὸ Ἡοχοὰ. 3, 11δ, 3 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 
λαμφθέντες, Τλ86. 6, 22, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας ἀπολαμβανώμεθα. Ῥιοίο 
λυἱνηδοῖ, ϑηοχ. 400 ΥΣ, ἀπειλημμένων ἐν Μιγυλήνῃ τῶν νεῶν. 186 

αὐτούε, 1.6. τοῦ! ναύτας οἱ πλέοντας Ὑλιὶοῖς 18 Θρα:} βοξ ἔνοτα ἔδιο 
“λοῖον τοοσπεἰοηοα [δὲ Ὀοΐοζο. 

ΤΠ. ν. 3, 28 τίνα ἰδ αἰτοι ΟἹ ἐδο δαίμοσι! οὗ ἐδο Βοὰάϊ, 
δϑουξῶθα τ λιοῖ ἐξ ἰδ. Α1δο Ἰουπὰ ἐπ ἔουσ οὐδιοσ σωδδ.: 8060 Ὁ. ΟὮ ἢ. 
Σ, ὅ,. .34 ἐπιτηδείων τα ἑταίρων (Λοοσὶο᾽ εἷοεα. ». 104. πίε ὀχρτθο 
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χοίοσοῃοθ ἰοὸ ἐπὶ Ῥαδδαδβο). 80 Ῥὶαί, Ὧἀθ ἔσβῶᾳ. δι. ἀδῦ κ, καὶ 
Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροις. Ω5 

οἱ ἄρχοντες, Υἱκ. οἱ ἕνδεκα, ἸΑΘΙΟΙΥ ἀοποίθα ὈΥ ἐδ ΒΩΑΙΩΘ Ὠδζηθ ἐπ 
480 ΑΡοΪοΩΥ 89 ΕΚ, οἷ. 8160 ἱν. 87 ὁ ΟΣ τοῖς ἕνδεκα ἰδ ἃ κἷοπδ οἱ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καί 5 ΟΣ πδοὰ 

ἐ δὰ δϑιρδὲΐο Β6:80 ᾿δῃἃ ΟΥΘΏ,᾽ αἰφμό αὐδοὸ οἵ αἴφιιε Δ'οῃο ἴῃ 
Τιδείη: 860 Ὡ. ὁ} ΑΡοΪ. Ρ. 10, 7. αοτῃᾳ. 4δὅ ὁ ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ὁ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 

σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχεις, 'γοὰ ὮΔΥΘ ᾿ἰδίομοσο οἵ 

ἀδ:0 ὙΘΥΥ͂ Βδῖὼθ αἱδροαίξίοι :᾽ δὸ 1ΔοΒ, 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν- 

δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτεροι τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
γοῦτο βλέπειι. ἸΤλογ!γ ἕτεροι τοιοῦτος ἰδ "Ἶπ8ὲ δυολ δηοίλοσ," 
ΤῺ6 Ῥζιγαβο ἰ8β Ηοζοδοίοϑῃ: 8660 1, 120, 101. 8, 79. ἸΏθ μἱυγαὶ 
Β.ιον 5 ἐμαὶ Εἰομοοσαῖθθ ἮἨ88 ποῖ 6 ΟὨΪΥῪ δυάϊίον οἱ Ῥῃμδοᾶο. σϑάθα 
ΘΟΙΏΡΆΙΘΒ ὑθϊον 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρόντα 

με--- ἔλεος εἰσύει : ὮΘΣΘ ὙἨΘ Βᾶγθ ἐ809 νϑῖῦ ᾿ ΣῈ δὴ δοσῦθ. ἰδὲ 88 ὧι 
Ἐν. Μοά. 981 τὸ διπὰ 10 διδϊορουβ οχρχγοδβδβίοχι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 
οΥ ρὲ. Αὐἱ. 491 μ᾽ ἔλεος εἰσῆλθε. Ὀϊτοσὶν δίἑοσνασὰβ τὸ μβανὸ 189 
ΒδΙῺ6 ΟΣ ὙΠῚῚ ἃ ἀδϊνθ: ὅθ Α. 10 ἀνύρ: δοσῶρ. δῦουϑ δ7 
ὁ ἀνήρ. ΤὨο Βοάϊ. διηὰ ΔΩ ΟΥΟΣΥ 1η88. χοδὰ ἀνήρ, 8116 6 
δγίο]ο ὁ ἱο δ ἀϑὰ ὮΥ ἰπίοσίοσ σηβδ.: ἀνήρ ͵Β τηοϊηξαϊοὰ Ὁγ Ηδσιδηι 
ΠΟ χοίοσε ἰο 98 5 ὕοζ. οὗ οἷ. χύνει, Ὀπὲ πἰξηουξ το χϑδβοὶὶ, 
88 ΟἿΣ ποῖθ ΟἹ ἴδοὲ Ῥαδδδμο ἩΠῚΙὶ κοι, δὰ οὔ ἐμ οἵμος μδηὰ 

Β1411». ἱΌΒΕῪ Ῥοΐπὲβ ουὲ δαὶ ἱπ ἔδο9 οὐϊαθ οδδθα ἐΐθ δχίλοὶθ ἦβ 
ὯΘΥΟΣ οσοϊιἰοὰ, ἰΐ ὁ ἀνήρ Βἰδη δ ἰῃ ἐ:6 ζΘΏΘΓΑΙ δ: 586 οὗ ἐδ 9 ῬΣΟΏΟΌΙ, 
αὐτὸς ΟΣ ἐκεῖνος. ἘΪϊΔ611] ἢ 88 αυοίοε ἐδ0 εἰσὶν ἱπάἀοδηλίθ ;50 
οἱ ἄνθρωπος ἴῃ ἐὮχτο0 Ῥαββδροβ οἱ Αϑβομιηθδ. 11 τοῦ τρόπον 
κιτιλ. "0 δοοοῦυχξ οἱ πὶ οοπᾶμσσε δὰ οὐ δοοουτὲ οὗ ἱδ ποχάκ." 
ον ἰδ ᾳοιϊεῖνο οὗ ὁοδ;80 660 Ὅοπ, Ρ. 480 (β). 261} αὶ 496. 111. 

ὧτ--τελεύτα ἰδ ἃ Βορῃίθηοθ δι ἀϑὰ Ὁ ἨΔῪ οἱ οροχομϑαΐθ, γενναίως 
ΦΌΣΔΥΟΙΥ" οὐδὲν ἀγεννὲν ἣ ταπεινὸν ἔπραξεν, Βαγ Ἰμασιϊδίϊυα (Οτ, 3 
Ῥ. δ8) οἵ Βοοσαίοε' οοπάποί δίίος ἱβ οομιἀοτχημδέΐος. 12 παρί- 
στασθαι "ἴο ἌΡΡΘΑΣ᾽ οἵ. ΕΣ. Β66., 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τιβ 
παρίσταται Δ ΠΟΣΘ ὈΟΘΙΟῊῪ θ6 5, Ὀθᾳ. οὐ οἿὮ, ΧΙ. 13 μηδ᾽ εἰς 

. Διδον "ποῖ ΟΥ̓ΘΏ--αν ὈΘΟΘΌδΟ βίο, 5 ἀἰδοΐ θα οομεί ογοὰ ἰτὰὶ ἴο δὸ 
ΘδΒρΘοΣΔ}}γ ἰουουσθὰ ὉΥ ἰδο ροὰδβ, (ϑεοῴφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Σω- 
κράτης, Χαι, ΑΡοϊὶ. 82), οχι δοοουπῃξ οὗ Αροὶ]ο᾽ 5 οσϑοὶϑ (869 οὔ ἀροΐ. ἢ. 
7, Ἢ δηὰ φοσθδρδ δἷδο οἱ ἴδ σωγείοχίουβ δαιμόνιον Ἡιΐοἢ δοοτηϑὰ ἴο 
οβέδ δὰ ὁ Ἰμὰ οὗ δοχητευμπὶςδίίοι Ὀοέτθθιι ἐδ σοὰδ διὰ ὅοας. 
Ῥιαίαξοὶι (λῖοσ. ἐ. 3 ἢ. 499 ἮΝ γι .) [88 80 Ῥσζοδθῶβ Ῥϑϑϑαβο ἰῶ σοὐπεὲ 
ἩδΘη Ἡσιἰς ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζώντει ὡς οὐδ᾽ ἐν 

ῬΙΔΤ. ἘΝ, 7 
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“Αιδου θείας ἄνευ μοίρας ἐσόμενον. ΤἘΐ6 σχργοδαΐίοη σρθδησ ' νιξουξ 
ἴδο κπᾳοὐδ οτἀδιπἰηρ 1.’ 10 ναρόννι ἰδ, δα ἰξ ΒΟΟΣ ἰόῸ 126. 

μεῖϊγ τοίοτεοὰ 0 μοὶ ὈῪ Ἡοΐπὰοτέ δο ἐμοὶ ἐδ δϑωθθ ἰ8 εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόννι πένθει ἐλεεινὸν εἰσιέναι. 8.411. γγοίοχη 
τοδοτειδιηιΐτ παρόντι πένθει 86 Δ Π.ΟΏΘΙΑΙ δοηίθηοθ, δαγίης "Ἰδίοὶ 

Φεηΐπι ἰὼ ποθ Ῥασέϊοίρίο Ῥοσβοῦδ ἐπδοδηϊΐϊδ,'" ὙΥΕΙΘΏΘΥΟΘΥ ἨΔ ἨἨΘ 
ἴαοϊο ἐξ, ἐ:0 ἐποὸ ἀδέϊνϑα παρόντι πένθει Δ΄ΛΘ ΘΟΥ ΔΙΏΪΥ δκπασὰ, δοῦ 

ἐξ 15 ἀϊδίου! ἰο πη ἀετείδπὰ ΜῈ Ῥὶδίο ἀΐὰ ποῖ σδίποσ ὑγοίοσ οὐδὲν 
πάνυ με ἔλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (ΤὮϊ4 

τοράϊηρ 18, δῇ Σ πη ΟΝ, δοίδ! ὑτορυδοὰ Ὁ Ἐ. δδοοῦβ ἴῃ οἷ. 
Αἀάλέατα. ἐπ Αἰδβθη. Ρ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 1ϊξ. "1ῃ 
ῬὮΣΙοπορμἷδ νοσβαῦὶ," 1. 6. " ἴο μοϊὰ Ῥεἱϊοδορὶιῖοαὶ δομνογβδιϊ δ: 80 
δορὰ. Οοὰ, Τ. ὅ02, ὁ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ "ὙΠῸ οηραχοὰ οἱ ὶθ 
διὶ," διὰ Ῥίδῖο δὲπιβο} λίθῃο 91 ΚΞ, τεγταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 
ὄντα. ΟΟΙΏΡ. 8150 ἐν λόγοις εἶναι ΧοΏ. Ογτορ. ἐ, 8, 238. 29} 622, 

8 ὁ. 18 τοιοῦτοί τινες "ΒΟΙΏΘΉΝΔΔΕ οὗ ἐδδὲ οαγδοίοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΑΔῪ Ὁ ἰχαπαϊδίθα "ΘΟΙΣΘΠΟΥ ΟΥἉ ΟἾἶΠΟΥ ς᾽ 866 1. ΟὩ ΑΡοΐ, ". 
4, 10. 48 γελώντες Δηὰ δακρύοντες ΔΥΘ Ῥαχίοἱ 65 δ ἀϑὰ ἰῃ 
οχρδηδέίου οὗ οὕτω, ἴο ἩΠ|οΙ τ βου Ἱὰ ἢοὶ ΘΌΡΙΪΥ διεκείμεϑα, 85 
180 δοπδίστοίίου διάκειμαι γελών 6 ποῖ ἰουπὰ ἐπ Οτοοὶς: Ηοϊῃάοιΐ 

ηποίθα βορῆ. Οοὰ. Ἴ. 10, τίνε τρόπῳ καθίστατε; δείσαντεξ ἢ στέρ- 
ξαντες, ὙΟΣΘ ἰξ ἰδ δραὶῃ ἐπ ροπβαδὶ θ 0 ΔδβΌσηθ 8 οΘοπκίτυςσέϊοι δείσας 

καθέστηκα. (66 81"0 99}, δὶ 698.) 24 ᾿Απολλόδωρος 6816 ὁ μανι- 

κός οι δοοουῃὲ οὗ 5 Θηςππδίδδιὶθ δὲἐδομιιοηὲ ἐο βοοσ.: π, οἷ Αροὶ. 
Ῥ. 30, 18. Ὁ. 4, 3 'Ἑρμογένητ: ἷἰξ ἰα υποοτγίδὶπ π]ϊδὶ Ἡουτηορεῖθ8 

ἧς ηοαῶξ. Οεὶῖο 8 βαϊὰ (1,δᾶστι. 3, 121) ἴο ἰδυθ μαὰ ἴ0ὉΣ βοῃβ: Οτὶἕο. 

νυΐακ, Ηοττοορθηο8, Ερίσθηθα διὰ Οἐοδίρρυδβ. [ἢ [86 οἰτοῖο οἵ ὅοοσ. 
ἯΘ ἤπὰ, ΒΟΉΘΥΟΣ, δηοίΐος ΗἩΘΣΙΩΟΘΟΙ6Β αστιὰ Εὐρίσθη68: ᾿'Ερμ. τοῦ 

Ἵϊσπονίκου Χαη. λίοπι, 4, 8, 4, ἐδ ῬΟΟΣ δοη οἵ ἃ Σἱοῖ ἰδίμοσ, δϑ 
. 60 ποῖο ἑοσίυσῃο ποιὰ ὕδϑῃ ἑῃμποεγἐθὦ ὈῪ δοίη οΣ βοῇ, 806 Ρ]δίο 

Οχεαὶ. 384 ο.81906. ΤΉ οα '᾿Ἐπεγένης, (86 Βοη οὗ Ἀπ ὶροΣ ὁ Κ ηφισιεύς 
οοδατ Αροϊ. 88 κ: ἴτομι Χοϑη. λίϑηι 3, 12, 1, τὸ ἰθασῃ ἐπδὲ δ9 26 - 
χουχᾳὶ διὰ ᾿εἷα Π6Α 11} ἀ6}16616.--- Αἰσχίνης ΟΟΟΌΣΒ Δ'πο ἰπ ἐῃ0 Αροὶ, 
88 Ἑ, ἩὮΟΥΘ 566 ποΐίθ6. ΕἾΡΟδοΥ αὐοίο5 Τρὔχι, 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῖ σνγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 

ἐν τῷ περὶ γνχῇ: καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4. ᾿Αντισθένηε ὈθοΔπι6 ἐδ|θ 
ἤουπᾶοξ οἱ ἐδθ Ογηΐο βοϑοῖ. ἣν Βιδινὰβ ΠΟΓΘ ΘΙ ΡὨΔΕΐ6Δ ΠΥ ἐπ 
4δ)9 δϑῆϑ οὗ παρῆν νοι Ηοϊπδοεί Ἀσοροδϑα δα δὴ οιωοπἀδιίου οἵ 
δο τοδ. τοδάϊην. Βυὶ 560 9614, ἢ 660, ὁ Οὐκ. Κτήσιπποι ὁ Ἰίαια-. 
“εὖς ἰα 160 τοσηἰἰοηοᾶ Ἐπ γᾶ. 378 Δ, ἀπὰ Τιγεῖδ 308 Δ, 306 ὁ. 4, 
ὃ Μωέξεσοι ἴδ [10 ΒΔ119 ἩΠΟΔΘ ΔΘ ἱκ ρσίναι [0 ὁη6 οἵ Ῥίδίο᾽ ὁ 
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εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, 
Ὦ πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ὀγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 

ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὸν εἰς μακάρων δή 
τινας εὐδαιμονίας, ταῦτα μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 5. 

παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑ ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγ. 
γνήσασθε οὖν με πρὸς Ἰζρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἡγγνᾶτο. οὗτος 

μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἡ μὴν μὴ παρα- 
μενεῖν ἐγγνήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἶχήσε- το. 

Ἑ σθαι ἀπιόντα, ἵνα Ἰζρέτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου 
τὸ σῶμα ἡ καιόμενον ἣ κατορυττόμενον ὠγανακτῇ 
ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, 
ὡς ἦ προτίθεται Σωκράτη ἡ ἐκφέρει ἣ κατορύττει, 
εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅ ὅς; ὧ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς τῷ 
λέγειν οὐ μόνον εἷς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ. 
κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ 

116 καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως 
ὅπως ἄν σοι φίλον ἧ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 
ΠΧΥ, Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἷ- 2ο. 

κημά τι ὡς λουσύίμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ὁ 
ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς 

. ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ 
᾿ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 
᾿ ἐόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι 2: 
ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα Ὁ 

Β βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ 
παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας 
«--καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκειναις} ἐναντίον. 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 31ο 

12 καόμενον Βοχὶκ. ἩΠῚ} δουθσαῖ ση88. 13 δείν ἅττα Βοῖκ. 
ἄττα οἵα. Βοὰϊ. δι) ἃ σωδηνυ οὐδὸς σωββ, 30 ὁ ἀπόνκαι ὑκιρκονρὰ ἐσ 
οττα. ἐναντίον ἐκεῖναι Βοὰϊ, Ῥτ. τὰ, 
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λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευ- 
σεν, αὑτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν χρονον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν 
δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἅττα μετὰ ταῦτα 

5 διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς 
“παρ᾽ αὑτόν͵ Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ Ο 
ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ 

καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω “τίνειν τὸ 
φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ 

1ο καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον 
᾿ καὶ πραύτατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὼρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νοις. νῦν οὖν͵, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε 

:ξς καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα Ὦ 
δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπῇήει., καὶ ὁ Σωκράτης 
ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Ἰζαὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς 

ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, 'Ως ἀστεῖος, 
ἔφη, ὁ ἄνθρωπος καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον 

40 προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λᾷστος, 
καὶ νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, 
ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ 
φάρμακον, εἶ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τρυψάτω ὁ ἄνθρω- 

τος. καὶ ὁ ἸΚρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώ.- 
45 κρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυ- ᾿ 

κέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνον- 
τας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ 
“πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 

τύχωσιν ἐπιῤυμοῦντον ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγον᾽ ἔτι γὰρ 
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ὀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἑκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

1ΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ: παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρ- 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἣ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὰν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαὶ τινι; ἔξεστιν, ἣ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ἢ ἐκεῖσε εὐτυχῇ γενέσθαι' ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ 
ὐβγένοιτο, ταύτῃ! ,Ἰκαὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

5 

κ᾽ μάλα εὐχερὼς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ» 
ΠΥ χοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς ὑζο τε Ἶσω γιατέχειν τὸ μὴ 

φΑλ ὦδε, 

8 εἰκότω: ἷα εοπεϊδοτοὰ δρασίουβ ὉΥ͂ Οοδεί, ὟΝον. ωϑοῖ, Ρ. 102: 
ΒΟΙΩΘ ΙΩ85. ὮΔΥΘ εἰκότω: ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ. Π. δώσειν 
Βοχι. πὥὠὐὔὐὰεδ 180 ΟΥΒΟΣ τα68. 20 πόματος ἴδ 1,45. 5:14110. ῥτοίοσε. 
πώματος. τί λέγεις περὶ τοῦ πώματος; ἀποσπεῖσαί τινι ἔξεστιν ἣ οὔ; 
Οοδοεὲ, ας. :.οο. ν. 106. 424 μετοίκισιν Οοδεῖ, ας. εξ. ». 108, ᾿ 
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δακρύειν, ὡς δὲ εἴδο 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε ΤΙ γι 4 Ὡς ΤΩ πε τημὶ 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀν- 

ς δρὸς ἑταίρον ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔ ἔμπ᾽ σον Χρίνῳ 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ ἀ- 
μενος κλαίων καὶ ὠγανακτῶν ἴο (οὐδένα, πᾳ οὐ κατέ. 

ΣΟ λασε τῶν παρόντων, πλήν γε τὰ τοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ- 

ΠΏ ωὴ Ψὸς δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 
. ναδο, μρύχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γνναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 

μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος' οὕτω 
γὰρ ἐκέλενεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

80 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη᾽ καὶ 

ὁμετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 
αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

.« 45 γένηταε αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ, Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε., ᾿Αλλὰ 

8 ἀπέκλαον Βοϊῖς, τὴ ξα οὩ9 ταα, 9 κλάων Βοκῖο, ὰ 
αὐτοῖς Βοᾶϊ. αὐτοῖς οἵη. Βοϊεῖ, 8.411, 28 πήγνυτο ἜΤ τη 
πηγνύοιτο Βοὰϊ. θ0ζ:. δενὰ ΟἾἾΟΣ τη, πήγνντο Βοχκ, ΒΔ], πίοσετα, 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλύγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρω- 
πος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς 
ὀφθαλμούς. ἦδε ἡ τελευτή, ὦ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρον 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 

δικαιοτάτου. 
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ΝΟΤΈΕΒ. 

Ἰ--ἸΥ͂.Ό τβοοαῦξι ΣἹΝΟΙΡΕΧΤΒ ΟΥ ἸῊΒ ἘΛΕΤΥ ΜΟΆΝΝΙΝΟ ΣῈ ΤῊΣ 

ῬΒΙΒΟΝ. 

Ι. νυ. 1, 1. Αὐτός "ῬΟΣδοΏ διγ." ΤῈ ποσὰ ἷβ σι ρ μοί ΠΥ 
Ῥὶαοϑὰ δὲ ἐδο Ὀοχίπηϊησς οὗ πο ὅσαι δβοπίθῃοο δηὰ οὗ [89 Ἡδοῖθ 
ἀϊαϊοχιιο ἐμ οὐῶοσς 9 υἱηῃάϊοδέθ συϑδίασ δι μοη οἱ ἐο ἐδ 1010 
χοϊαϊίου. 5:60 αἷδο σ;. Ὁ. 826. δξ τί--ἐστὰ ἅττα κιτ.λ. "οἱ Ἠδδὲ 
πιδίασο ἮΘ͵Ο ἐπ ἰἰρ5 δο δαοὶὰ :᾽ τί δίασιἀδ ἴοσ τίνα δοοοχάϊπα 0 δχὲ 
ἑάϊοτα ἐσοᾳυθα ὁποῦ ἰὰ Ρ]αΐο, οἱ. ογαᾳ. δ08 ο, σκεπτέον, τί τὰ 

συμβαίνοντα οΥΣ ΗΪΡΡ. τηδὶ. 38ὅ », τί μήν ἐστ ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται 
οὐ ΕΣ ΟΥΡὮσ. 1δ λ, ἀλλὰ τί δή ποτ’ ἂν εἴη ταῦτα: 8.60 4180 ΒΔ 611 
8.20. 80} 8. 381. Βυὶ ἐξ πουϊ]ὰ 06 ῥοσζυϑσδθθ ἰο οογζϑοὶ ἐΐιοϑθ μδδ- 
Β98 ἴῃ ὙὮ10} ἨὈΘ βπιᾷ {1:0 χορυΐὰσ οοπιστιοίΐοι : 6. Κ, μοχθ ὅϑ σα, 

τίνα ἣν τὰ λεχθέντα, ἃ ῬὮΤΩΒ6 χοσαστϊΝ δἷδ0 102 Δ, δὲ ἐιιο θερίπηΐη 
οἵ οἷν. 1..: 6500 δ'δ0 Αοδβολιίη. δὲν, Τίτλδσοι. ἃ 164, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. ΤὮΘ χηδ8. Οἶδα ὙΔΙῪ ἰπ δυσἢ Ῥδδδαροθ, διὰ ἐὲ ἐκ 
τποτοίοσθ δά νίβαθ]θ ἰο δᾶορέ ἐπ σοοϊης σίνοθῃ Υ ἰδο Ὅσδὲ δῃ- 
τοσίγ. ᾷβ ἐγώ “1 ΟΣ ΤῺ νατὶ: ἐγώ ἰδ οτηϊεϊοα τ ΤΩΔΩΥ 1Ω88.. 
να οσἰνοι ὮῪ ἴδ)0 Βοάϊ. δΔῃὰ ὅνθ οἵου σΣῃ88.; συοδέ οαϊξοτα οἱοῦῖι ἱξ 
(514110. δαγὰα "Ὡδδοΐο 41ο τιοῦο πηοϊοδέμι δὺ ῬϑΘΣΘ ὑποσ ΠΌΣΩ ᾿ 
ΥἱάοίαΣ᾽): Ὀπὲ ΒΌΣΘΙΥ ἮΘ ΔΥΘ ἨΟ σὶραξ ἰο ὧἂο 60 ἀροϊημοὶ ἐδο δυΐδο- 
χἰϊγ οὐ ἐδ Ὀοϑαδὲ ζβξ. 7 τῶν πολιτῶν Φλιασίων: νὸ Βμουϊὰ 
οτροσὲ τῶν Φλιασίων, δινὰ Ηἰἱγκοδῖς δοΐ δ} }} [28 50 ἱΏ ̓ εῖ5 ἰοχὲ : νυῦ 
πΐΟχΟΘ 80 Ἰαΐίος δυϊαίαμξλνο ἐδ ἐ89 Ἰδτιθ οὗ 8 ΘΟΌΣΙΣΥ ΟΣ οὗ [86 
ἐπμοδιἑδηίδ οἵ ἃ δΘοππέσγυ ΟΣ οἱΐγ, ἐμιθ ατέλοϊθ ἐβ ἐπ Ῥίδίο ποίει 
οὐαιξἐϊοὰ : 800 ἐδο ἱπΒίδῃοοα φυοϊοὰ ὮΥ ΒἰΔἀ6)]1, ἢ 86. 8᾽ ἐπιχω- 
βιάζει ἸλΛΌΣΑΙΥ ᾿εἴαγε,᾽ Ῥπξ δο ἐμίθ ἐδ ΟἹ [80 χοδυϊὲ οὗ Ῥχονυίουδ 
κοίῃ, τΘ δύο ᾿Αθήναζε; ΘΟΙΏΡ. ἔϊι0 δομδὲσ. παρεῖναι εἴς τι διὰ ποίθ 
οὨ Αροΐϊ. Ρ. 3ὅ, 9. τὰ νῦν: μὸ Ββῃουϊὰ ξῦρροδο, 8 βιοσὲ ἐἶτηθ δία 
[80 ἀοείδ οὗ ὅοαξ. Ῥμοθὰο ἰδ οὨ .ἱ8 ἯΔῪ ἴχοσα δῶ ἰο ἰδ υδέϊνθ 
αἱἐγ ΕΠὶε, δρ)ὰκ κίορο δἱ ῬὨϊαα οὐ ᾿εἰβ σουῦίθ. ΤἸμΐδ δαυρροεϊξοκι . 

δοτάθδ ἃ ὙΘΙῪ πδίοσαϊ οοοδδίοσ ἴοΣ ἐδ ἀἰδοοῦΣρΘ, Ὁ χρόνου 

πῆρ ρῖις .... -ςφ 

Φ 
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συχροῦ “ἴοξΣ, 6 Ἰοτα ἰἶσοθ:" οοιῶρ. βγιιροα, 1723 ὅσ, πολλῶν ἐτῶν 
᾿"Δγάθων ἐνθάδε οὖκ ἐπιδεδήμηκεν ------ ὅστις ἂν--- οἷός τ' ἣν : ΘΟτΩΡ. ΕΣ.’ 
Μοᾶ, 1811, οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν “Ελληνὶε γυνὴ "“Ἔτλῃη ποθ᾽, δὰ 
Ασίδίορ!. ὕωχα. 109, οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὄὅλισβον ὀκτωδάκτυλον, Ὃ:ε ἥν ἂν 
ἡμῖν σκντίνη ᾿πικουρία. 18 τὰ περὶ τῆι δίκης ἰδ ΔΏ Οχρτοδβαίοα 
Θοιηρ]οὶθ ἐπ ἀέβοϊέ, ἰο Ἡδιίΐοὶι ὃν τρόπον ἐγένετο ἰ8Β δἰὰδὰ 8δ8 δῃ 

. φροχοροαῖα. Ἠοΐπάοχί ἰυδὲὶν δογὸ ἐπδὶ ἐξ πρὶ αἷϑὸ ὕῦθ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. Βὶτα δὴ Ρϑοδαρθῦ δῖὸ Χοσι. 

Ογτορ. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίον. ΑὩΔΌ. 23, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ ΠΙροξένου. ὅ60 νεῖονν ἐπ ὑοσίπηίΐης οὗ οἷ. ΣΙ, 
15 ταῦτα μὲν πἰίδουξ ἃ κυθεοαυσμπὲ δέ, Ὀὰξ ἴδ δες μοεὶα ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ 15 το ἶγ υποσαίοοά ὉΥ ἐδθ τοδάοσ. ΟΥ Ἧὸ Βᾶγθ ὮδΘ οἹθ οὗ 
δ)ο οὐϑαδ ἐῃ ἩδΒιοΣ μὲν δἰδηὧδ ἐπ ἐπ δοῃδ0 οἵ μήν: 8666 οὨ Οτο 
Ῥ-' 40, 16. 10 πολλῴ ὕστερον: ἰδὶγὶγ ἄδγο δον ἐμπὸ ἐσίαὶ : 

ἐγίσίπία ἀΐδο τα δαγοέγε δὲ ἐπ ἐχρεείαϊίονο πιογίϊ ἐσεέρὶϊ, καγπα βοΏΘΟδ 

Ἐρὶεϊ. 8, 1 (70), θϑ. 860 ἐπ μδβδοδρὸ ἔγζοῖη Χοηορἤου φᾳαυοίοὰ 
οἱ 3, 13. Ῥ. 3, Δ ἐστεμμένη πἰξἢ ΙΔΌγοὶ- Ἡχοδί5, ᾿δΌγοὶ ποίη 

μο εδογθὰ ἐζθθ οὗ ἀροΐϊϊο. Θ. θΘησεύε ποτε κιτ.λ.: [0Σ ἃ ἀθ- 
ἐδὶ]οὰ δοοουπὶ οὗ ἐμὲ δοθ Ρίαςξ, 1166. 6. 1ὅ Δ. 10 καὶ νῦν ἔτι: 
οἵ. αἷδο Ρ)αὶ. Τμεα. ο. 383 2. ψῆο βαγε ἔμδὲ ἐδο βῃῃηΐρ ντῶθ ἰὼ οχίβίθῃῃθ 
Ὀ5Ε11 6η6 ἔΐτοθ οὗ )οτοίτία ἐπο ῬἢΔΙογθδ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

ψῶν ἠιθέων ἔελευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέως: χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. 1Ὲ ἴδ 

Ὡποοχίοϊη δΐ ἔπ ο ουδίοτῃμ ἐὲ86}{ τα οὐβοσυοὰ αἷδξοσς ἐδιδὲ ἐἶσωθ. 12 

καθαρεύειν “ἴ0 ὍΘ Ῥυγθο:᾽ ῬΙυίϊαχοῖ ἱῃ 8 Ῥδϑδδῇθ ΒΟΙΏΘΉΪΝδΕ ΣΘΒ6 1,» 
Ολίησ [1.6 οὩ6 ἐπ Ρίδίο, Ῥμῃοοίοι ῥ. 758 ΥΣ, Βαγε ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 

δημοσίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8460 4160 ὑ6ῖον 67 Δ, 
1Δ ἴ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΘΟΤΏΡ. ΧΘΏΟΡΒΟΙ 8 δοοουπὲ Μοσω. έ, 

8, 3 ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

ἐᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπαν- 

ὅλθῃ. 15 ἀπολαβόντες ἷβ [6 ἐθοδποι] ποσὰ οὗ βιρα Ὀοΐῃα 
εν δοξαϊημοα ὮΥ͂ ΘΟΏΣΓΔΙΥ πίηδ: δο Ἡοτγοά. 3, 11δ, 3 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 

λαμφθέντες, ΤΏπο. 6,322, ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας: ἐπολαμβανώμεθα. ῬΙαῖο 
εἰτδοῖξ, Μοποχ. 4006 Κ, ἀπειλημμένων ἐν Μιγυλήνῃ τῶν νεών. 16 

αὐτούε, ἱ.6. τοῦ! ναύτας ΟΣ πλέοντας ὙΔΙοῖχ ἐδ ΘΔΔὶγ ροὶ ἔγοσω [ἢθ 
σλοῖον τοοπεἰοηθα μὲ Ὀαίοξο. 

11, ν. 3, 238 τίνα ἰδ αἷνοι οὐ ἐδθ Δαἰμοσὶ ἐγ οἵ ἔδο Βοάὶ, 

δοεϊάθα πδιοῖι ἐξ ἐδ. εἷσο ἰουπὰ ἐπ ἴοι ΟΥΟΣ ΣΩ886.: 806 Ὡ, ΟἿ Ῥ. 
1, ὅ, 24 ἐπιτηδείων ἑταίρων (Λδοοχὶδ᾽ ῃἷοδα. ». 104 υἱὲδι οχυσϑϑβα 
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τοίοχομοθ ἰο εδιΐα Ῥδδαδδο). 8. Ῥίπί. ἀο ἔσωσιᾳ. διι, ἀδό χα, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροι. 25 
οἱ ἄρχοντες, Υἷκ. οἱ ἕνδεκα, ἸροΙο ἀσποίοα ὈΥ ἔπ Βδιὴθ Ὡδιλδ ἐπ 

ἐ80 Αροΐομῦ 89 Κ, οἷ. 416ο ἐν. 87 ὁ ἬΒΕΙΟ τοῖς ἔνδεκα 8 8 ρἷοδα οἷ 
τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 27 καὶ πολλοί γε: καί ἷΒ 6το ποοὰ 

ἐπ δὲ ϑιιρμδαδίδο δϑῶδο "διὰ ονοῶ," αἴσπε αὐἶόο ΟΣ αἴφιε αἰοειθ ἐπ 

1δἰη: 8660 3. οὔ Αροΐϊ. Ρ. 10, 7. ὅοτῃ. 4δὅ σ ὡς: ἐγώ τινα: σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. ῬἩ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζιν γε-- ἀλλ᾽ ἔγωγε 
σχολάζω. 8. τοὺς ἀκουσομένου:ι---ἔχεις, "γοὰ Βδνο ᾿ἐδέοπογα οἵ 

41:6 ὙΟΙΥ Βδιὴθ ἀἰδροαϊξίοι :᾿ δὸ 1δολ, 300 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἶδώε, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέπεις. ἸλίοΥΔ ἕτεροι τοιοῦτοϊξ ἷΒ "͵πδὲ δθοι!: δηοίδμοχ. 
ΤῺΘ Ρῶγδαβθ ἰ8 Ἠογοδοίοδῃ: δ00 1, 120, 10]. 8, 79. Τθο μῖυταὶ 
δ'ιοπα ἐμαὶ ΕΒοποοζαῖθα ἨΔ ποί [56 ΟὨΪΥ δυάϊίος οὗ Ῥῃδοὼο. Οο σα 

ΘΟΙΏρΡΘΤοΒ ὑοῖον 102 Δ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσι. 96 παρίντα 
με--- ἔλεος εἰσῥει : ΘΙΘ ἯΘ Ὦδγο [26 τοὶ} ψ τ ΔῊ δοοῦδ. πὲ δὴ ἐϊ 
Ἐν, λίοὰ. 981 νὸ διὰ ἐδ0 δηδιοροῦβ οὀχρεοβδίοι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 
ος ἴὑῥῇ. Δ]. 491 μ᾽ ἔλεοοι εἰσῇῷλθε. ὶτθοῖν δήοσπασὰβ τὸ βδνθ ἐδ 
βϑῖηϑ ὑὙοῦῦ π7ὰ|ῖϊξι ἃ ἀδέϊτο : δ9 Δ. 10 ἀνέύρ: δοζορ. δῦουβ ὅ7 ἃ 

ὁ ἀνήρ. Ἴμο Βοάϊ. διὰ τοδὴγ οὐδοῦ τηβ6. χοδὰ ἀνήρ, Ἡ}ι110 ἐδ9 
ἀσίϊοῖο ὁ ἱβ δὐ ἀοὰ Ὁ ἱπίοσίοσ σωδδ. : ἀνήρ ἰδ τοοϊηἰοληθὰ Ὁ Ηδτιρδσπ 
ἯΟ χοΐίοσε ἰο 98 Β Ὀδᾳ. οὗ ο}ν. χύνει, νυ τ μβοῖξ το} χϑϑδοει, 
88 ΟἿΣ ποίθ ΟἹ πρὶ Ῥδβδαδρὸ ΜΠ βῆον, δοιὰ οὐ ἔδπο οἷδος διὰ 

Β.1411». ᾿πεῖγ νοΐηΐδ οαὐ ἐμπδὲ ἰὰ ἐπο οὐϊᾳὰθ οαδοα ἐπο δείϊοὶθ δα 
ὯσγοΣ οσζηἱ ἰοὰ, ἰΐ ὁ ἀνήρ εἰαη!ὧδ πῃ ἐπ ΠΘΏΘΓΣΑΙ δϑηδο οὗ ἐδ Ῥχομοῦι 
αὐτὸς οἵ ἐκεῖνος. ϊὰΔΔ611] ὃ 88 ᾳυοΐοπ ἐ86 αἰτιΐϊδν ἰπδοβηὶϊίθ ;56 

οἵ ἄνθρωπος ἰῃ ἔὮχο0 Ῥδββαροθ οὗ Δϑδβολιίηθα. 11 τοῦ τρόπου 

κιτιλ. "0. δοοοῦωξ οὗ ἷ6 οομράσυοις διμὰ οὐ δοοουσιὲ οἱ δ ποσὰ." 
Ἐοχ ἐπῖ8 που ξένο οὗ εδδο 8660 οὩ. Ρ. 480 (β). 2618 4905. 1}]1. 
ὧτ- ἐτελεύτα ἰδ ἃ δοηίθη06 δὲἀθὰ ὉΥ ΜΔΥ οἱ οροχοβθαΐθβι γενναίωξε 
ἜΡγαυοῖγ:" οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, δαγα ΤὨοιιϊδὶϊι5 (Οτ. 3 
Ῥ. δὅ8) οἵ Βοαταίοε' οομάυοὲ αἰξον Ὠΐα οοπάθιημδέίΐοει. 12 παρί- 
στασθαι "ἴο ἌΡῬοασ,᾽ οἵ. Εασ. Β}ι65. 780, καί μοι καϑ' ὕπνον δόξα τις 
παρίσταται διὰ Ὠ6ΤΘ ὈΟΙΟῊ 66 5, Ὀσκ. οὗ οἷ. χι. 13 μηδ᾽ εἰς 
“Αιδον "ποὶ Φγ60:---' ὈΘΟΘΏΔΟ β0οΣ.᾽ ἀἰδοΐ 66 οομαίἀοτοὰ Ηἰπὶ ἰ0 δα 
Θερθαΐα!γ ἰδυουσθὰ ΟΥ̓ ἐμὸ ροᾶάε, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Ζω- 
κράτης, Χοι, ΑΡοὶ. 82), οὨ: δοοουῃέ οὗ ΑΡο]1ο᾽ ε ογϑοὶϑ (506 οὔ Αροΐ. Ρ. 

7, ἢ δοὰ ὑβϑσῇδρδ δὶδο οὗ [ῃ9 σαγείοσί ου δ δαιμόνιον Ἡΐιλολ δοοσαϑὰ ἴο 
οδδ δ ἃ Ἰεηἃ οἱ οοχησε πεδίου, Ὀυϑέποδῃ ἐπ φοὰδ διὰ βοοσ. 
ῬΙαΐασοι (Δῖοσ. ἐ. 3 ν. 499 γι.) δδ ἐδ Ῥσοδϑῃξ Ῥδϑδδρὸ ἐπ χαϊσμὶ 
Ὑ6Σ πεία ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζώντει ὧς οὐδ᾽ ἐν 

ῬΣΛΈ. ἘΠ. . γί 
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“Λιδον θείας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. ἸΤἘιΐσ ἀχρτοθαίοῃ τοθθη ' νὶἐπουὶ 
[δ κοΐδδ οτἀδίπἰης ἱξ,᾽ 10 παρόνγνι ἰδ, Δ ἰξ ΒΟΟΣ ἰο 126. 

πεῖ τοίοσεοὰ ἰο μοὶ ὉΥῚ Ἡοϊηάοεί δο ἐμοὶ 1:6 δϑηθο ἰβ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. 14]. »χοίοσε 

τπἀογείαπΐϊπρ παρόντι πένθει Δ Δ ΠΟΏΘΓΣΩΙ ΘαὨίδπ06, δογίημ "Ἰαἱοὶ 

Φεΐπι ἰῃ Ποο Ῥασεϊαὶρίο ρογβοῦδ ἱποῆηΐία." ἘΜ ΕΘΏΘΥΟΣ ὙΔΥ ἨΘ 
ἴδκο ἰξ, 156 ἐπο ἀδέϊνδα σαρόντι πένθει δτὸ οοΥγΔΙΏΪ αὙκπασὰ, δὲ 

ἐξ ἴα ἀἰδῖσιἐ ἰο πρδοτείαπὰ ΜῈ Ῥίδίο ἀΐὰ ποῖ σαῖμοσ ὑγοίοσ οὐδὲν 
πάνυ με ἔλεεινὸν εἰσῆει, ὧς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (ἸΤῊ.ϊ4 
τοδᾶϊπρ ἰδ, 85 1 δηὰ πον, δοίπδ!γ ὑτορυδοᾶ Ὁ Ε΄. δδοοῦδβ ἱπὰ δὶ" ᾿ 
Αἀάϊέκτα. ἐπ Αἰδθω. Ρ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 11ξ. "ἱὮ 
ῬὮΣΙΟδορἷδ νοσβασὶ," ἱ. 6. " ἴο μοϊὰ ΡῃΣοδβορὶ δαὶ ΘΟ; νογβδ 015 : 80 

Βδορ!". Οοᾶ, Τ. ὅ02, ὁ μάντι: ἦν ἐν τῇ τέχνῃ "Ἧ8δῸ δηραχοὰ οἱ ἷ6 
διὶ,᾽ διὰ Ῥίδίο Ὠΐπι66}}Η λῖίοιιο 91 Κ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟΟΙΏΡ. 8150 ἐν λόγοις εἶναι οι. Ογτορ. ἐ, 8, 238. ὅ.}4 ἢ 622, 
8 ὃ. 18 τοιοῦτοί τινες ᾿"ΒΟΙΩΘΉΒΔΣ οἱ ἐδδὲ δμδγδοῖοσ. 10 

ἀτεχνῶς τΩῦγ ὕὉδ ἰχαπϊαϊοα "ΘΟΙΔΘΠΟῪ ΟΥ ΟἾΝΟΣ :᾿ 866 1. ΟἹ ἀροϊ, ". 
ἃ, 10. 49. γελώντες δηὰ δακρύοντες ΔΥΘ Ῥαζιϊο ρ] 65 δὰ θὰ ἐμ 
οχρἱδηοίΐοσι οὗ οὕτω, ἰο Ἡιοἢ) τΒθῃ δου ποῖ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, ἃ5 
1.6 δοπδέξτιοίίοι διάκειμαι γελών ἱΒ οὶ ἰουπὰ ἐπ Οτοοὶς : Ηοϊπάοιΐ 
ιοὶο5α ϑορῆ. Οοὰ. Ἴ. 10, τίνσε τρόπῳ καθίστατε; δείσαντεξ ἢ στέρ- 
ξαντες, ἘΙΟΣΘ δὲ 18 δραὶπ ἱτηροπαὶ ἷθ 0 δββισηθ ἃ δοπαίχιοξίος δείσας 
καθέστηκα. (Β66 8150 δ61} ὶ 093.) 24 ᾿Απολλόδωρο: οΔ]]θὰ ὁ μανι- 

κὐξ σὰ δεοουηὲ οἵ δία Θης δἰ δηέϊο διίδομπιθαὲ ἔο βοοσ.: π, οἢ Αροΐ. 
Ῥ. 30,18. »ν. 4, 3 Ἑρμογένηε: ἰδ ἰΒ ἀποοείδίη ψμδὲ Ηοττηοβοη 68 
ἐς τοοδῆξ. Οεὶΐο ἰ8 βαϊὰ ([δδτι. 3, 121) ἰο ἔδυ μιαὰ ἴοἿΣ βοὴ: Οτὶξςς 
νυΐϊυκ, Ηοσιρορθηοβ, ὑρίσοηθο δη ἃ Οἰδθδὲρρυβ. [ἢ (86 οἶτο]9 οὗ βοογ. 
ὍἯ6 ἤηᾶ, ΠοποΥοσ, δηοίπος Ηθσιβορβθῦςβ απ ἘΣ ρίσθηθ8: Ἕρμ. τοῦ 
Ἵππονίκου Χαμ. λίοπι, 4, 8, 4, ἐδθ ῬΟῸΣ δοῃ οὗ ἃ υἱοὶ δῖ μοσ, δ 5 

᾿ δ πθιοῖ9 ἐοείπηθ ποιὰ ὕθθη ἑῃποσίἐθιὰ ὉΥ ΔΏΟΙ ΟΣ ΒΟΏ, 8060 Ρὶδίο 
Οχαὶ. 88έ ο.3196. Το '᾿Ἐπιγένης, [86 Βοῃ οὗ Απ ροΣ ὁ Κ ηφισιεύε 
οὐσδῦτα Αροΐϊ. 83 π: ἔτομι Χϑη. λίϑῃι. 3, 12, 1, ννὸ Ἰθασῃ ἐμαὶ 89 Μ85 - 
τοῦπρ διὰ .εἷσ 866}}}} ἀ6110Δ16.---Αἰσχίνης ΟΟΟΌΣΕ 8160 ἰῃ 9 Αροὶϊ, 
88 Ἑ, ἩὮΟΥΘ 5606 ποίθ. ΕἾροδον ασυοίοα Τδῦσὲ. 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Ἰλάτων οὐδαμόθι τῶν ῥαντοῖ σνγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ γνχῇς καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4 ᾿Αντισθένης ὈΘορτη9 ἐδθ 
ἴουμοξ οὗ ἐδ Ογωΐο δοεΐ. ἣν Βιδῃμὰβ ΠΟΥΘ ΘΙΩΡ Δὲ 6} ἐπ 
ἔδ)ο δβόζδθ οὗ παρῆν Ἡδΐ6}) Ηοίηδονί Ῥσοροῦθα δ δ οπιομ δέΐοη οἱ 
(ὃο τ)8. τοβάϊηφ Βυὶ 560 9914, ἢ 660, 6 Οὐκ. Ἐτήσιπποι ὁ Παια- 
“εὖε ἷΒ εἴσοο τοσπξϊοποὰ Ἐπ γὰ, 2378 Δ, αμὰ Τιγεῖδ 308 Δ, 300 σ. 4, 
ὃ Μοωέξενοι ἴδ 1010 ΒΔΙῺ6 ἩΠΟδΘ ὨΔΙΙΘ ἰδ σίνϑῃ ἰο 086 οὗ ῬίδίοΟ᾽ ὁ 
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ὀγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἑκότως γ᾽, ἔφη, ὧ Κρίτων, 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως 

117 οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλύγον ὕστερον 
πιὼν ἄλλο γε ἣ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλι- 5 
χόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 
ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη. πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως πού. 

ΤΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ: παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 
διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόνας τὸ φάρ- 
μακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον' ἰδὼν δὲ ὁ Σω- 
κράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, δὺ γὰρ 
τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, 

Β ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. 
καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν 
καὶ μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ 
διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, 
ἄλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὰν 

. ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος 20. 
πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινε; ἔξεστιν, ἣ οὔ; Τοσοῦτον, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι 

Ο πιεῖν. Δίανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ πον τοῖς 
θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

ἐ ἐκεῖσε εὐτυχῇ γενέσθαι' ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ 
᾿ δ γένοιτο ταύτῃ! "καὶ ἅ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 

4 μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολ- - 

φΑλ ὦδε, 

8 εἰκότω: α οομεϊΔοχοὰ δρασίουϑ ὮΥ͂ Οοδεί, ἽΝον. Ἰωοΐ, Ρ. 102: 
ΒΟΙΏΘ ΙΩ85. ὮΔΥΘ εἰκότω: ταῦτα. 10 διδόναι Βοὰϊ]. Π. δώσειν 
Βοκῖς, πιὰ ἐδ ΟἿΟΣ τη 66. 40 πόματοε σα 1,68. 5:18110, γχοίοσε. 
πώματος. τί λέγει: περὶ τοῦ πώματος; ἀποσπεῖσαί τισι ἔξεστιν ἧ οὗ; 
θοδοί, Υ͂ο;. 1ωοοῖ. Ρ. 106. 4224 μετοίκισιν Οοδοῖ, αΣ. θεῖ. Ρ. 108, ̓ 
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δακρύειν, “ὡς δὲ εἴδομεν πίγοντά τᾷ 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε ΤΙ αν 4: εὗτοῦ ἀστακτὶ "αγρ την 
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν οὐ 
γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀ»- 

ς δρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην' ὁ δὲ Κρέτων ἔτι πρότε- Ὦ 
ρος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 
οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ ΓΟ ἀ- 
μενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν [οὐδένα τα τ υἱὲ 

10 κλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖ. 
τς 4 Ψὸς δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι 
κατ, μύχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα 

μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν' καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτε ἐν Εἰ 
εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 

15 καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἡσχύνθημέν τε καὶ 
᾿ ἐπέσχομεν τοῦ. δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἷ 
βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλενεν ὁ ἄνθρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ 
οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει 

40 τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὖ- 
τοῦ τὸν πόδα ἥ ἤρετο, εἰ ἱ αἰσθάνοιτο" ὁ δ' οὐκ ἔφη" καὶ 
"μετὰ τοῦτο αὖθις τὸς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 118 

αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτε ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο. καὶ 
αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

.« ὅς γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τε - 
αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά-. 
μενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ, Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν 
ἀλεκτρυόνα ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ 

8 ἀπέκλαον ΒοΧΝ, νὴϊε σπο τον, κλάων Βεϊκι, 22 ἡμῖν 
αὐτοῖς Βοᾶϊ. αὐτοῖς οἵη. Βοϊεῖ, ΒέαΔΙ! ΤΌ, 28 πήγνυτο Βοᾶϊ, »τ. τὰ, 
σηγνύοιτο Βοὰϊ, ὁοε:. ποὰ οἴδιος ποιε, πήγνντο Βιέδιν, Ἡοτα, 
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ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο 
λέγεις, ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον. διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὧ ἄνθρω- 
πος ἐξεκάλνυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα τὰ καὶ τοὺς κα 
ὀφθαλμούς. ἥδε ἡ τελευτή, ὧ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράθημεν ἀρίστον καὶ ἢ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ 
δικαιοτάτου. 
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ΝΟΤΕΒ. 

Σ}.-ΤΥ. ΣΒΟΙΘΟΚΞ. ἹΜΝΟΙΡΕΝΊΒ ΟΥ ἸῊΒ ἘΛΒΙῪ ΜΟΣΒΝΙΝΟ ΤΣ ἘΞΕ 

ῬΈΒΙΒΟΝ. 

Ι:, ν. 1, 1. Αὐτός "ῬΟΣΒΟΏΔΙγ." ὙΠῸ ποσὰ 16 ΘΙ Ρ ΒΔΕ ΑΙ 
Ῥ»ἱδοϑὰ δὐ 9 Ῥοσίμεηίΐης οὗ ἐμ9 ἄχει δοηίθμοθ διὰ οὗ [89 Ἡϊιοΐθ 
ἀϊοϊοχυθ ἱπ οσγὰοσς ἰο υἱηάϊοδίθ σγϑδίοσς διε πϑῃ οἱ ἐο [89 ἪΔΟ]Θ 
χτοϊαϊίοῃ. 866 6160 Ὦο;. Ὁ. 826. δᾶ τί---στι ἅττα κιν.λ. "οἵ μδὲ 
ὨΔίΌΣΘ ὙΘΙΖΘ ἐδ 9 ἐπ ρ5 Ὧθ δΒαἰὰ :᾽ τί βίαι ἴοσ τίνα δοοοσάϊηα ἰοὸ δὰ 
ἑάΐοτλ ἐσϑαποαξ ϑηουρσὰ ἐπ Ρὶαίο, αἵ. αογα. δ08 σ, σκεπτέον, τί τὰ 
συμβαίνοντα οΥ ΗΐρΡ. τηδὶ. 238ὅ Ὁ, τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σον ἀκροῶνται 
οζΣ ΕΟ ΒΥΡῺσ, 1δὅ Δ, ἀλλὰ τί δή ποτ' ἂν εἴη ταῦτα; 8366 δ[᾽.ο ΒἰἀΔο11 
820. 461 8 381. Βαυὶ ἰὲ πουϊὰ Ὀ6 Ῥοζνϑσθθ ἰο οογγϑοὲ 8080 Ῥδ8- 
Βι.6 98 ἱπ ἩΒο τἨΘ δηᾷ ἐμ9 τορυΐος οοπείσυιοίίοσι : 6. 5. ὨθχΘ ὅθ Ο, 
τίνα ἦν τὰ λεχθέντα, ἃ ῬΏταΒΟ γοουστίηρ αἷδο 102 Δ, δὲ ἐμο Ὀοσίπηΐης 
οἵ οἱ. 1..: 600 δ'δο Αοδβοδίῃ. δάν. Τισλδσοῖ. ἃὶ 1δ4, τίνα ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 
ἀντιγέγραμμαι. Τΐι0 ;η58, ΟἶξΘΣι ὙΔΙῪ ἐσι βυοι Ῥϑδδαᾶζοβ, διιὰ ἐξ ἐξ 

Ἐιοτοίοσο δανίβαῦο ἰο δὰορὲ ἐμ χορϊηρ αἰτϑιι ὈΥ ἐδο Ὀαδὲ δι- 
Ἐοσγ. βθὺ ἐγώ “1 ΤΟΥ ΣῺῪ Ῥαγὶ:᾽ ὀγώ ἰδ οταϊ(ἰθἃ ἐπι ΤΩΔΏΥ 1η88.. 
Ὀαὶ σίνοι Ὁ ἐδ Βοάϊ]. δινὰ ἂνο οἴοσ σηβ8.; σηοδὲ οαϊέοσα οσωὶξ ἐὲ 
(Βι4110. δβαγὰ "Ὡϑδοὶο 400 τιοῦο σροϊδδέτι δὸ Ῥ8ΘῺΘ ἐπυσθηΌΣα ᾿ 
γἱἀοέν᾽): Ὀπὲ ΒΌΣΟΙΥ ἨΘ ὮΔΥΘ 10 χίρμὶ ἐο ἀο δο δραίῃοὶ 89 δεΐο- 
ΣΙ οἱ ἐδθ Ὀοδὲ τωπ. ἢ τῶν πολιτῶν Φλιασίων: πὸ Βιουϊὰ 
οτροοὶ τῶν Φλιασίων, διὰ Ηἱγδολίᾳ δΔοξι 8}}γ [28 δο ἰῃ ἰδ ἰοχὲ : ναὶ 
ἬΘΓΟ ἐδ Ἰδέίος βυραϊδηεῖνθ ἐδ [09 ὩΔΙῺΘ οὗ 8 ΟΟΌΣΕΙΥ ΟΣ οὗ ἰδ 
ἑπβορέξασίθ οὗ ἃ ΘΟΌΒΕΣΥ ΟΣ οἰξγ, ἔϊ:9 δχίλοϊθ 16 ἰὰ Ρ᾽δίο δου} 
οσαξι θᾶ : 600 [89 ἱπίδηοοδ ᾳφυοϊθὰ ὮὉγ ΒΙΔ(οΙ], ἃ 86. 8 ἐπιχω- 
ῥιάζει ᾿ὲέδτο! Έ[ ᾿δἰαγα,᾽ ὈὺῸῚὶ δα ἰδἱο 18 ΟἿΪΥ ἴδ)0 χοσυξ οὗ ῬΓΟΥΪΟΏΝ 
δοίῃᾷ, τΘ ανὸ ᾿Αθήναζε; ΘοΙΏΡ. ἐδ οοποὶσ. παρεῖναι εἴς τι διὰ ποΐθ 
οὔ Αροΐ. ν. 3δ, 9. τὰ νῦν: πὸ ΒβΒουϊᾶ ΒΌρΡροδϑ, ἃ βμοχὲ ἐἶτοθ δίξοσς 
ἐδο ἀσεξδ οἵ ϑοοξ. Ῥμδθὰο ἐδ ΟἹ .ἱ8 ἯΔΥῪ ἥζοσα Δἐμϑηδ ἴο .εἷδ πδέϊνθ 
ΟἿ Εΐα, δὰ οἱορα δὲ ῬὨϊΐα οἱ ἰδ χουΐδ, Τἷ6 δυρροαίξδοσι. 

Δήοχὰάξ ἃ ὙΘΙΥ ὨΔίυΣαΙ οσοδδίοσι 105 ἐδ): ἀἰδοοῦ ΣΎ, ὃ χρύνσου 

πη, τὰς... -ς 

ο 



96 ΧΌΤΕΒ. 

συχνοῦ "ἴοξΣ, ἃ Ἰοηκς ἰἰσηθ:"᾽ οὐζῶρ. Ξγιωροσ. 172 ὅσ, πολλῶν ἐτῶν 
"Δγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν ----- ὅστις ἄν----οἷδε τ᾽ ἣν: ΘΟΤΌΡ. ἘΠῸΣ.. 
Μοὰ, 1811, οὐκ ἔστιν ὅτιε τοῦτ᾽ ἂν “Ἑλληνὶς γυνὴ "Ἔτλῃη ποθ᾽, διὰ 
Ασἱείορ. ἔψε. 109, οὐκ εἶδον οὐδ' ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, Ὃε ἣν ἂν 
ἡμῖν σκντίνη ᾿τικουρία. 13 τὼ νερὶ τῆς δίκηι ἰδ δι Οχρτοδβαίοι 
ϑοσωρ)οίθ πὶ ἐέδβοὶϊΐ, ἰο ὙΔ16 ὃν τρόπον ἐγένετο ἱΒ δῷδοὰ δα δὴ 

. φροχοβοδῖθ. Ἠοϊπάοχί ἰπδι]γ βαγα ἐπδὲ ἐδ τιϊσμὲ δἷδὸ Ὁ οὐδ᾽ ἄρα 
ἐπύθ. ὃν τρόπον ἐγένετο τὰ περὶ τὴν δίκην. ΒὶτΑΪΔΥ Ῥαδδδροα ΔΙῸ ΧΘΏ. 

Ογεον. ὅ, 8, 36 ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίον. ΑἸΔΌ. 2, ὅ, 87 
ὅπω: μάθῃ τὰ περὶ Προξένον. 360 Ῥοϊονν ἐδο Ὀοδχίκπίτα οὗ οἷν. ΩΣ, 

1δ ταῦτα μὲν πίϊπουΐ ὁ κυθοραποιΐ δέ, Ὀυὲ ἐἶθ δοἰἐἐ πϑεὶβ ἐκεῖνα 

δ᾽ οὔ ἷ5 τοι ἐγ πηὰογείοοα ὮΥ 80 τοδθσ. ΟΥἩ τ Βανθ ὨδγΘ οἱ οὗ 
Ἐδ)9 οδδϑϑδ ἐπ ἩΠιοΝ μὲν ἰδ ἐπ ἰῃ6 δοῃδο οὗ μύν: δ6ὲ6 οπ Οτὶίο 
Ῥ. 40, 16. 10 πολλῷ ὕστερον: ἰμὶγγ ἄδγα δἷϊος {10 ἐσίδὶ : 
ἐγίσέπία ἀΐεα τὰ οαγοέτγε 6ὲ ἐπ ἐχρεοσίαἰίονε πιογίϊδ ἐσερὲϊ, ΒαγΒ βθηθοδ 

Ἐρὶδι. 8, 1 (70), ϑ. Κβο6 ἐδ Ῥδεῦδρὸ ἔγοτι Χοηορἤβοι αυοίοα 

οἱ 3, 12. Ῥ. 2, Δ ἐστεμμένη πὶ ἰαυτοὶ- Ἡσγοδίλδ, ἰδῦχοὶ Ὀοΐηᾷ 

πο αδογσοὰ ἔσοθ οὗ Αροΐϊο. Θ. Θησεύς ποτε κιτ.Δ.: [0Υὁ 8 ἀθ- 
ἐδ:]οὰ δοοοπῃΐ οὗ ἐλιὲα 8566 Ρὶας. ΤΏ68. 6. 1 ΝΠ. 10 καὶ νῦν ἔτι: 

οἵ. αἷδο ΡΙαἱ. 1:68. 6. 238 1. Ὑδὸ βαγα ἐμιδὲ ἐη9 βῃΐρ πδϑ ἰῃ οχίδβίθῃοθ 
Ἠ5Ε1 ἐδο ἐξτοθ οὗ )επιοίσία ἢμ6 Ῥ.ΔΊΘτοδῈ : τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ 

σῶν ἠιθέων ἔπλευσε καὶ πάλιν ἐσώθη, τὴν τριακόντορον, ἄχρι τῶν 

Δημητρίον τοῦ Φαληρέως «χρόνων διεφύλαττον οἱ ᾿Αθηναῖοι. ΙῈ ἰδ 
Ὡποοτείδϊη 17 ἐμο ουδίουμ ἐἐδοὶ} Ὑῶ8 οὐδβοσυοᾶ δέξον ἐμδὲ ἐἶσμθ. 14 

καθαρεύειν “ἰο ὍΘ Ῥυγο:᾽ ΡΙυίΐατοῖ ἐπ ἃ ῥῬβϑβδϑδαῖθ δΟΠΙΘΉΪΔΙἪ ΣΟδοσ» 
λα [09 οὁπ6 ἐῃ Ρὶδίο, Ῥμοοίοι ν᾿. 758 Υ, Βαγὰα ἐφάνη--- ἀνοσιώτατον 

γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι 

δημοσίου φόνον τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 8460 6160 Ὀδὶον 67 4. ᾿ 

112 ἴ. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτ.: ΟΟΙΏΡ. ΧΟΏΟΡΒΟΣ Β δοοουῦς οι. 4, 

8,23 ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας 

βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸξ εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα 

δᾷν δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕω: ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλον ἐπαν- 

ὅλθῃ. 15 ἀπολαβόντες ἰ8 ἐμ ἐθοδειΐοαὶ ποσὰ οἱ βῃΐρ8 Ὀοὶπα 
τιν οξαϊμοα ὉΥ δοπέγασυ πίπὰθ: βο Ἠατοὰ. 3, 110, 2 ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπο- 

λαμφθῶντες. Το. 6,33, ἥν πον ὑπὸ ἀπλοίας ἀπολαμβανώμεθα. ῬΙαῖο 

λεἱτ) 561, Μοποχ. 400 ΤΣ, ἀπειλημμένων ἐν Μιτυλήνῃ τῶν νεών. 1θ 

αὐτούς, ἷ.6. τοῦφ ναύτας οἵ πλέοντας ὙαΙοΙΣ ἰ6 ΘΔΕ 1 οὶ ἔγοπι [1:9 
“λοῖον τοσοἰἰοπθὰ πὲ Ὀοίοζο. 

ΤΠ. ν. 3, 28 τίνα ἰ6 δἰταθ σα ἴδιο δαίμοσι οἵ ἐδο ΒοΔΙ, 
δϑοαεϊάοα Ἡΐίοϊ ἐὲ 16. 4150 ἰουπὰ ἐῃ ἴοτυν ΟἾΝΟΣ ΣΩΒ8.: 866 1. ΟἿ Ὁ, 

1, ὅ,, ̓  24 ἐπιτηδείων ἑταίρων (Δ οαχίε᾽ οἷοεα. Ῥ. 164. πἰεδι ὀχρεοθα 
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Τοΐοχϑθοθ ἰὸ ἐπὶ Ῥδδαδαο). 80 Ρ]αΐ., ἀθ ἰσδῆᾳ. δῷ. ἐδ 5, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο τοῖς ἑταίροι. 416 

οἱ ἄρχοντες, Υἱκ, οἱ ἕνδεκα, ἸΔΟΙΟΙ͂Υ ἀοσποίοα ὈΥ ἐδ δϑῖῶϑθ πιδῖχθ ἴῃ 

Ὧδιο ΑΡοϊοσῦ 89 Ξ, οἷ, δἷοο ἱν. 87 ὁ ὙδΟΣΘ τοῖς ἔνδεκα 8 ἃ μἷοδδ οἱ 

τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καὶ 8 ᾿θχ6 υϑδοὰ 

ἕω δὰ ϑιωρπδεΐα βοιδθ 'δηὰ ουϑη,᾽ αἰσι αὐφοὸ οἵ αἰφιι6 δἰοῃθ ἴῃ 
δἰ: 800 Ὁ. οὦ Αροΐὶ. Ὁ. 10, 7. ὅοτῃ. ἐδὅ ὁ ὡς ἐγώ τινα: σχεδὸν 

καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ὁ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ' ἔγωγε 
σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχεια, “γοῦ Ὦδνο Ἰ᾿έδίσηογα οἵ 

ἐΠι6 ΤΟΥ Βδιωθ ἀἱβροαϊξέοι :᾽ δὸ 1δο λιν, 200 ΔΑ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνη: ἂν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτεροι τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸ: 
τοῦτο βλέπει... ΤὐλνΟΥΔΙΥ ἕτεροι τοιοῦτοιϊ ἷ8Β Ἶπδὲέ διο διοῖμον. 
ΤΏῸ ῥδγδαβθ ἰ8 Ἡογζοδοίθδῃ: 600 1, 120, 101. 8, 79θ. Το μἱυχαὶ 
8.10.8 ἐμοὶ Εσπθογαῖθθ Ἠ88 ποῖ ἐδ 6 ΟὨΪΥ δυᾶϊίον οἵ Ῥμδοὰο. Οϑὰ θα 

ΘΟΙΏΡΔΙΘΒ ὕοῖονν 102 ἃ, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 9 παρόντα 

με---ὅλεος εἰσύει : ὮΘΣΘ ἯῸ6 2870 δπ0 γοῦν ἘΠΕ δὰ δοοῦδ. δὲ δᾶ ἐ1 
Ευγ. Μοὰ. 981 νὸ διὰ ἐπο δηδιοροῦδ οχργοβδίοσι εἰσήλθέ μ᾽ οἶκτος 
ΟΣ [γὩ. Αυἱ. 491 μ' ἔλεος εἰσῆλθε. Ὀϊτοοῖ δἰέοσναυὰδ τὸ μαγὸ [δ9 
ΒΔΙΔΘ ὙΘΣῸ π|ῖλλ ἃ ἀδὲϊγο : ὅ9 Δ. 10 ἀνύρ : σον. δῦουϑ ὅ7 ἃ 

ὁ ἀνήρ. Ἴλιο Βοὰϊ. διὰ ΤῺ Οἶδοσ Ση86. χοδὰ ἀνήρ, ἩΔ|110 ἐδθ 
ἀγίϊοὶθ ὁ ἰ5 δἀ ἀρὰ ὮΥ ἱπίοσίοσς ᾿Ώ88.: ἀνήρ ἰδ τααϊη αἰ ϑὰ ὮΥ Ηδσιδσιη 
ἭἫΟ χοίου ἰὸ 98 Β Ὀσ(. οὗ οἷ. χύνει, δὰ ἩϊίβουΣ σασολ σϑϑδοσι, 

88 ΟΣ ποΐθ ΟἹ ἔδπδὲ Ῥδβδδρὸ ΜΠῚ δον, δῃὰ οὔ ἐμ οἷος ποιὰ 

Β[411}. πεῖν Ῥοΐμίδ οὔὲ ἔδπδὲ ἰὼ ἐπο οὐ]έᾳθθ ο8808 ἐδ 9 δσίλοὶθ ἐδ 
ὯΘΥΘΣ Οσοξι οά, 1 ὁ ἀνήρ εἰδῃμ!ὰδ ἱπ 0 ΠΘΏΘΣΑΙ 8680 οὗ ἐδ ῬΣΟΙΟΌΣ 
αὐτὸς ΟΣ ἐκεῖνοι. ἘϊὰΔ611] ἃ 88 αὐυοΐοα [80 εἷσαν ἱπδαβηΐξο 180 

οἱ ἄνθρωπος ἷῃ ἔὮτοο Ῥαδδαβοβ οἱ Αδβοιέτιθα. 11 τοῦ τρόπον 

κιτιλ. "0 δοοοῦξ οἱ δἰ οοῃμάποὶ αῃμ!ὰ οἱ δοοουμὶ οὗ .ιἷδ ποχὰμ." 
ον τιὶβ αοιἑενο οἵ οΔ860 600 Ὦο!. Ὁ. 480 (β). 426]{ 8 4θὅ. 111. 

ὧτ---ἀτελεύτα ἰδ ἃ, δαῃί6:00 δοἀὐἀθὰ ὮΥ ἨΔῪ οἱ θροχεζθδὶδ, γενναίωε 
ΦΌΣΑΥΟΙΥ :" οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, Ββαγ5 Ἰδποσηϊδίϊαδ (ΟΣ. 2 

Ῥ. ὅδ) οὗ δΒοαταίοε᾽ οοπάπος αἴξος ὲβ οοπαθτημδέΐοι. 12 παρί- 
στασθαι "1ἴο ΔΡΡοδΣ,᾽ οἷ. Επν. Βμο8. 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τι: 
παρίσταται διὰ ὮοχΘ Ὀοίον 66 5, Ῥδᾳ. οὗ οἷ, χι. 18 μηδ᾽ εἰς 
“Διδου "Ὡοΐ ΘΥ6:---,, ὈΘΟΘΏΒΘ Κ0ΟΣ.᾽Β ἀἰδοΐῃϊου οομαίἀογοὰ ἱπὶ ἐο Ὅθ 

δδρϑαΐδ!}γ ἰδυουσοὰ ὉὈΥ ἔδπο ρμοΐδ, (θεοφιλοῦς μοίρα: τετύχηκε Ζω- 

κράτῃς, Χοι, ΑΡοὶ. 82), οχι δοοουπὲ οὗ ΑΡΟ]1ο0᾽8 ΟΣΔ619 (566 οἱ ΑΡοΐ. Ῥ- 

, Ἢ διοὰ Ῥοσῶδρδ δὶδο οἵ ἐδ: χωγοίθσίου δαιμόνιον Ἡϊιλοῖ δοοιηθὰ ἰοὸ 
οδβίδ θὰ α Ἰεἰπὰ οἱ οοτησοπιλεδέλοι Ὀοέτοαι ἐμ 9 μοὰδ διιὰ δοασ. 
ΡΙαίασοι (Δῖοσ. ἐ. 3 ». 499 Τὶ.) μδα ἔθ Ῥζοδοῃὲ Ῥϑδοαρὸ ἰῃ χαϊμ ἃ 
Ἡ86Ὼ πχὶεπα ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζώντε: ὡς οὐδ' ἐν 
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98 ΝΟΤΕΒ. 

“Αἰδου θείας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. ΤὨΪΒ Οχρτοθαίοη σθδδ " Ἡὶξδποῦς 
0 κοὰδ οτγἀδίηϊηρ ἰἐ.᾽ 10 παρόντι ἰδ, Δα ἰξ ΒΟΟΙΔΒ ἰο 1Ώ9, 
πεῖ τοίεσεοὰ ἴο μοὶ Ὁ Ηοϊηδοτέ δο ἐμαὲ (8:0 Θ0Ώδ6 ἐδ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. β.Δ110. »»χ͵οίογε 
Ὁπάδογεϊδηϊηρ παρόντι πένθει 86 ἃ ΘΟΏΘΣΔΙ δΟὨ ΘΏ6Θ, Βαγίημ “Ἰδίοὶ 

Φηΐτ ἱπ 806 Ῥαυξϊοῖρίο μογβοῦδ ἱπδοδηΐ." ἘΒΙΘΠΘΥΟΥ ὙΔΥ ὙῸ 
ἴδκο ᾿ξ, ἐ:).ο9 ἔτο ἀδέϊνοβ παρόντι πένθει ΔΙΘ οογδί  αΥϊεπασὰ, δου 
ἐξ ἰ6 ἀἰδίσυϊ! ἐο υπἀδετείαηἃ ΜῈ ῬΙαίο ἀἱὰ ποὲ σαῖμποσ Ῥζοίοσ οὐδὲν 
τάνῃυ με ἔλεεινὸν εἰσύήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (ἸΤΪ8 
Τορβάϊηρ 8,848 1 δηὰ ΠΟΥ, δοίΌ Π Ῥτορυδοὰ ὮΥ Ε΄. δαοοῦβ ἱῃ Ἀἷμ . 
Αἀάϊξεη. ἐπ Αἰμοθη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 1ϊξ, "ἷῃ 
ῬὮΣΙΟβορἷδ νοσβατὶ," ἱ. 6. " ἰο Βοϊἃ Ῥ}})]οδορ ἷοαὶ οι υθυβδεὶ οὩΒ : 80 
Βόρῆ. Οοὰ, Τ. δ62, ὁ μάντις ἦν ἐν τῇ τέχνῃ "ἯἫΔΒ σῃραροὰ 0} ἰδ 
διί,' διὰ Ρίδίο εἷπλθ6}1 λίθῃο 91 ΚΕ, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ. 
ὄντα. ΟΡ. 8Ϊ80 ἐν λόγοιξ εἶναι Χοῃ. ΟΥγτορ. ἐ, 8, 23. 5.6}, αὶ 622, 

8 ὃ. 18 τοιοῦτοί τινες “ΒΟΙΩΘΉΝΒδΙ οὐ ἐμπδὺ ομδχζασοίοσχ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΩΔῪ Ὧ6 ἰχαῃαϊδίθα "ΘΟΙΔΘΠΟῪ ΟΥ ΟΥΠΟΣ :᾿ 566 1. Οἢ ΑΡοΐϊ. ᾿. 
8, 10. 28 γελώντες δὰ δακρύοντες ΔΙῸ Ῥαχέϊοὶ 95 δι ἀϑὰ ἰῃ 
εχρἰδηδίϊου οἱ οὕτω, ἰο Ἡδιῖο) τὸ βου ὰ ποξ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, δ5 
ἴδιο ἐοπδίσιοίξίοι διάκειμαε γελών 15 οὶ ἐουπὰ ἱπῃ Οτοοὶς: Ηοϊηάοιΐ 

ηποίοα δορςἜ Οοά. Τ. 10, τίνε τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἢ στέρ- 
ἔαντες, ἩΟΙΘ δὲ 168 ἀρσαῖὶη ἱσροβδιυϊο ἐο δββυτηθ ἃ οομπδέγιοὶί οι δείσας 

καθέστηκα. (66 αἰ"ο 9017 ὶ 698.) 824 ᾿Απολλόδωρος ο81]θἃ ὁ μανε- 

κός οχ δεοουπὲ οὗ μἷ5 οπἰπυείαδιὶο δεϊδοιτηομπὲ ἔο βοοσι: Ὡ, οὨ ΑΡροϊ. 
Ῥ. 30,18, »ν. 4, 3 ᾿Ἑρμογένητ: ἰξ ἰδ ἀποοτίδίη ναὶ ΗδΥΙΩΟΙΘΏΘΑ 
ς τηϑραῃξ. Οσὶίο 5 βαϊὰ ([εδτι. 3, 121) ἴο "νὸ Βαᾶ ἔοι βοῃβ: Οτὶξος 

νυΐπκ, Ἡοττοορθηοδ, Ερίσομοα διὰ Οἰθδίρρυβ. [1 {μ6 οἶτοὶθ οὗ ϑοοζ. 
ὍἮΟ βπὰ, ΠΟΤΘΥΟΣ, δηοίμον Ἡοσιβοβθῦςβ πὰ Εἰ ρἰσθηθα: 'Ερμ. τοῦ 

Ἵππκονίκον Χομ. Δίοιῃ, 4, 8, ἐ, [0.8 ῬΟΟΣΥ δοῃ οὗ ἃ σοὶ ἔδέθοχ, 88 

᾿ 9 προῖθ ἰοείπηο ποιὰ ὕσθθι ἐππογί θὰ ὉΥ Δηοί ΟΣ. δο, 866 Ρ]αίο 
Οεδί. 884 ο. 3190, ΤΏΘΩ '᾿Ἐπιγένης, ἔμ βου οὗ ΑΔΕ ΡΟ ὁ Κηφισιεύς 

ΘΟσΌΣΒ ΑΡοΪ. 88 Κ: ἔτοπι Χοη. Μοηι. 8, 12, 1, τὸ Ἰδασῃ ἐμαὶ ὯΘ ὍΩ8 - 
γοῦης διὰ .ἷα Β6ΑῚ 1} ἀο᾽οδθ0.---Αἰσχίνηξ ΟΟΘΌΣΒ 4180 ἰῃ 86 ΑΡο]. 
88 π, ἘὮΕΤΟ 669 ποίθ. Εἴβοδον φυοίο5 Τρῦχὲ, 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Πλάτων οὐδαμόθι τῶν ῥαυτοῖ συγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψνχῆ: καὶ ᾿Απολογίᾳ. 4. ᾿'Αντισθένης ὈθοδΙΩΘ [89 
ἤουμδονρ οὗ ἔδ9 Ογηΐο βοοΐ. ἣν ἰδ ΠΟΓΘ ΘΣΩΡ δ 681} ἐπ 
Ἐ)9 56:80 οὗ παρῇὴν Ἡδϊαῖι Ηοΐπάοτί Ῥσοροβοθ δ δὴ ϑυλϑηὐδέϊο οὗ 
{ο τ. σοδϊην Βυὲ 5800 5614, κὶ 660, ὁ Οὐκ. Κτήσιπτποι ὁ Παια-. 

νιεύς 8 4160 τηϑεἰίοσοὰ ἘΞ γὰ. 378 Δ, αὐὰ Τγαΐα 308 Δ, 200 σ. ἢ, 
δ Μωέξενος ἷΒ [Π0 ΒΔ] ἩΠΟΒΘ ὨΔΊΏΘ ἰδ σίγα ἰο οὁ:0 οὗ Ῥίαἰο᾽ 
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χοίοσοθοθ ἰὸ ἐπί Ῥδδααϑθ). Βο Ρὶυϊ. ὧἀθ ἰσδῇῆᾳ. δι. ἐθδῦ κα, καὶ 

Σωκράτης μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφών διελέγετο τοῖς ἑταίροι. 25 
οἱ ἄρχοντες, Υἷκ, οἱ ἕνδεκα, ἸΛΟΙΟΙ͂Υ ἀοποίοἃ ὈΥ {8:6 ΒΔΙΏΘ ὩΔΙῺΘ ὧ: 
109 ΑΡοΪΟΩΥ͂ 89 ΚΞ, οἵ. αἰδο ἱν. 87 ὁ ὙΠΘΙΟ τοῖς ἔνδεκα δ ἃ κἰοδα οἷ 
τῇ ἐεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ. 47 καὶ πολλοί γε: καὶ ἰβΒ ογΘ ποοὰ 

ἐμ 8 ΘΙ ρ δἰΐδ δ080 "δηὰἃ θνθη,᾽ αἰσιό αὐδοὸ ΟΥ αἰφιιε δ'οῃθ ἐπ 

Ἰδιίπ: 600 Ὡ. οὉ ΑΡοὶ. Ρ. 10, 7. οτῃ. 4δδ ὁ ὡς ἐγώ τα: σχεδὸν 
καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι. Ὁ. 8, 1 ἀλλὰ σχολάζω γε-- ἀλλ' ἔγωγε 
σχολάζω. δ τοὺς ἀκουσομένου:---ἔχειε, '"γοι! μιᾶνθ ᾿ἰδίθῃμοσγα οὗ 

Ἐ1:0 ΤΟΥΥ δδίωθ αἰβροδί οι :᾿ δ5δὸ 1ὑβόῖ, 200 Δ, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνῃηι ἀν- 
δρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερο: τοιοῦτος φανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέκειι. Ἰλίογα! ἕτεροι τοιοῦτοϊ 18 "͵πδὲ Βασι δηοῖδλοχ." 
ΤῺὴῸ Ῥδσαβο ἰ8Β Ηοζοἀοίοδῃ: 860 1, 120, 1]. 8, 70. ΤῈ6 ρμὶυγαὶ 

8Β.ιον 5 ἐμαὶ Εοποοσζαῖθθ Ἠ88 ποῖ ἐ86 ΟὨΪΥ δυαστίος οὗ Ῥμδοᾶο. Οϑὰοα 

ΘΟΙΏΡΑΙΘΒ ὑοῖονν 102 4, ἡμῖν ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούονσιν. ΡθΒθ. παρόντα 

με---ὄλεος εἰσύει : ὮΘΓΘ ἯἨ6 δγθ ἐμ6 γϑσὺ ᾿ΪΠΕΐ δὴ δοοῦΌΒ. ἰπδὲ 85 ἐϊ 
Ἰαγ, Μοὰ. 981 πὸ διηὰ ἐδδο δρδιορουδ ὀχρχοββίου εἰσήλθέ μ' οἶκτος 

οΥ ΙΡἢ. ΑἹ]. 491 μ' ἔλεος εἰσῆλθε. Τὶτοοὶὶν αἰξοσασὰβ τὸ μανο ἔ})6 
Βδῖὴθ υοσὺ πίὶΐ ἃ ἀδὲϊνο : δθ Δ. 10 ἁνύρ: δοϊΏρ, δῦουο ὅ7 ἃ 
ὁ ἀνήρ. Ἴπο Βοὰϊ. δῃὰ τζϑην οὐἶδοῦ 1ω88. χοδὰ ἀνήρ, Ἡδ119 ἐδ 
δγὶῖο10 ὁ 5 ϑὐ ἀρὰ ὉΥ ἱπίοσίοσ τ288. : ἀνήρ ἰδ τααϊηξαϊ θὰ ὕὉγ ΗδσιληΣ 
ὙΠῸ χσοίοσε ἰο 98 5 Ὀοᾷ. οἱ οἷ. χυγσι, Ὀυὶ πὶΐμοσὶ στουοῖὶ χϑδᾶδοῖὶ, 
88 ΟΣ ποΐθ ΟὨ ἴπδὲ Ῥδβδβαρὸ ΜΠ1Ὶ:πβῆον, διὰ οὐ ἐμὸ οὗμασς Βαονὰἃ 

ΒΔ}. ᾿ΌΒΕῪ Ῥοΐϊηΐα οοὐ ἐμαί ἐπ ἔδθ Οὐ]α9 ο8608 ἐδι6 δχξοὶθ ἐδ 
ὯΘΥΘΣ Οεαἱ ἰοά, ἰἾ ὁ ἀνήρ Βίαιμ!ἂδ ἐμ ἐ:9 βΌΣΘΣΑΙ 8680 οὗ ἐΐθ ῬΣΟΠΟΌΣ, 
αὐτὸς ΟΥἩ ἐκεῖνοι. Ἀϊὰ Δ611] ἃ 88 αὐοΐοδ ἐδπ6 δἱσχαλδν ἰπἀοδυΐξο τ80 
οὗ ἄνθρωπος ἱπ ἴπὔγΘὁ Ῥδδβαροβ οὗ Αϑδβοβιέῃιϑβ. 11 τοῦ τρότου 
κιτιλ. 'ΟΏ δοοουτλ οὗ δα οομάποί δῃ!ἃ οὨ δοοοῦμὲ οἱ μἰβ ποσάμ." 
σον ἰδ φοιὶεῖνθ οὗ ὁδ180 800 Ὁο;. Ῥ. 480 (β). 9] αὶ 4θδ. 111. 

ὧτ-- τελεύτα ἷἰΒ ἃ, δΒοῃιίθι06 δ ἀϑὰ ὮΥ ἯΔῪ οἱ ϑροχοχϑδὶβ, γγενναίωξ 
ΦΌΓΣΑΥΘΪΥ:" οὐδὲν ἀγεννὲς ἢ ταπεινὸν ἔπραξεν, καγ Ἰμοπιδίϊαα (ΟΣ, 3 
Ῥ. ὅδ) οἱ Βοοταίον᾽ οομᾶποί αἰξος δΐδ οομάθχηπαίίοσι. 18 παρί- 
στασθαι "ἴο ΔΡΡΡΘΩΟΣ, οἱ. Ετν. Β.ι68. 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τι: 
παρίσταται δυιἃ ὮΘΣΘ ὈΘΙΟῊ 66 Β, Ὅσα. οὗ ΟἿ, ΧΙ. 18 μηδ᾽ εἰς 

. Διδου “Ὡοΐ ΘΥ6}--α,' ὈΘΟΘΏ80 Β06Σ.᾽5 ἀἱδοΐῃ]οθ οομαίαγϑὰ ἰπὶ [ο θὰ 

Θθρθοΐα!γ" ἑδυοασθὰ ὉΥ ἐδμο ροΐδ, (θεοφιλοῦς μοίρας τετύχηκε Σω- 
κράτῃης, Χοι. ΑΡοὶ, 82), ὁ δοοουῃΐ οὗ ΑΡΟΪ]ο᾽ 5 οσβϑοὶθ (599 οἹ Αροΐ. Ῥ. 
7, Ἵ δοὰ Ῥϑσθδρ8 δἷβο οὗ [89 τηγείοχίουδ δαιμόνιον Ἡξιαῖι δοοιιθὰ ἰ0 

οδβίδ ἢ ὁ κἰμὰ οὗ οοτηγλιηοδίΐου Ὀοΐνοθι ἐδ βοὰδ διὰ βοῦς. 
ΡΙαίΐασοῦ (Δῖοσ. ἰ. 3 ν. 4909 Ἦχιὶ.) μδδ 89 Ῥεοϑοὴξ βδδδαβο ἐπ χαϊμὰ 
ἪΠ6. πε α, ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζώντει ὧι οὐδ' ἐν 
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98 ΝΟΤΕΞΒ. 

“Λιδου θείας ἄνευ μοίρας ἐσόμενον. ΤῊΪ8 Οχρχοθεΐοι τ 6826 ' πίξδοῦὶ 
δ κοὰδ οτἀδίπίης 1." 10 παρόντι ἰδ, Δ ἷξ ΒΟΘΙΒ ἰο Ση6. 

μεεῖγ τοίεστοὰ ἰο μοὶ ὉγῪ Ηοϊηδοχί δο ἐμαὶ ἐδ δϑθο ἱβ εἰκὸς ἂν 
δόξειεν εἶναί μοι παρόντι πένθει ἔλεεινὸν εἰσιέναι. ἈΔΙῚΡ. »χοίοσα 

Ὀμπδοτγεϊδηϊης, παρόντι πένθει ΔΒ ἃ ΘΟΏΘΣΩΑΪ ΒαὨ ΘΏ00, δαγίημ "ἰδίοὶ 

ΘαΐΣ ἱπ ποο Ῥδιξίοὶρίο ρβογβοῶδ ἱἑπθβυΐί." ἘΤΕΪΘΌΘΥΟΣ ἩΔῪ ὙΘ 
ἴδκο ἱξ, ἐ9 ἐπὸ ἀδέϊνοβ παρόντι πένθει ΔΙῸ οοτδί ΗῪ δνκπατζὰ, δ 

ἐξ ἰ5 ἀἰδίσυϊ! ἐο υπἀδετειδηἃ ἩῺὮΥ Ρ]δίο ἀἱὰ ποῖ σαΐῖποσ Ῥγοίοσς οὐδὲν 
τάνυ με ἔλεεινὸν εἰσύήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα πένθει. (ΤΉ 8 
τΤορβϊηρ ἰδ, 88 1 ὅπἃ πΟΥ,, δαί} ὑγορυδοὰ ὉΥ Ε΄. δαδοοῦβ πῃ δἰμ - 

Αἀάϊξοτα. ἐπ Αἰδοη. Ὁ. 97.) 17 ἐν φιλοσοφίᾳ εἶναι 11ξ. “ἰπ 
ῬὮἘΣοϑορ εῖα υοσβασὶ, ἱ. 6. "ἰο οἱ Ὁ] δορὶ σαὶ δομυουβδιΐοδ: 50 
δορὴ. Οοϑὰ, Τ. 602, ὁ μάντις ἣν ἐν τῇ τέχνῃ "ἨΔΒ οῃραργοὰ οὨ ὲδ 
διί,᾽ διὰ Ρίδίο Ὠΐμ:)86}1 λῖοιηο 91] 5, τετταράκοντα ἔτη ἐν τῇ τέχνῃ 

ὄντα. ΟὈἸΏΡ. 8150 ἐν λόγοις εἶναι Χο. ΟΥγτγορ. ἐ, 8, 23. ὅ..}} ἃ 622, 
8 ὁ. 18 τοιοῦτοί τινεξ ᾿ΒΟΙΩΟΘΉΔΔΙ οἱ ἔμπαὶ ομασαοΐοσ. 10 

ἀτεχνῶς ΤΑΔῪ 06 ἐγαηδ᾽δίθα "ΘΟΣΩΘΠΟῪ ΟΣ ΟἾΝΟΣ :᾿ 566 1. ΟὨ ΑΡοΪ. Ρ. 
ἃ, 10. 28 γελώντες διὰ δακρύοντει ΔΙΘ μαχιϊοὶ ρ]95 δὰ ἀοὰ ἐπ 
εχρἰδηδίϊοιι οἵ οὕτω, ἰο δία πὸ βου Ἱὰ ποῖ ΒΌΡΡΙΥ διεκείμεθα, δ8 
ἴ.ο δοπδίτπιοξΐοιι διάκειμαε γελῶν 15 ποῖ ἰουπὰ ἱπ Οτοοὶς : Ηοϊηάοιΐ 

ηποίοα ϑορὩ. Οοὰ, Τ. 10, τίσι τρόπῳ καθίστατε; δείσαντες ἢ στέρ- 
ξαντεξ, ἩΠΘΙΘ ἐξ 18 ἀραΐῃ ἱπιροβδὶ υἱθ 0 Δββεῦση ἃ δοπδέγισοξίοσι δείσας 
καθέστηκα. (66 α1»"0 9911 αὶ 098.) 24 ᾿Απολλόδωρος ς6]]6ὰ ὁ μανι- 

κός σι δοεσουπὲ οἵ μὲκ Θηἰπδίαδεΐθ δἰἐδο;σηθηὲ ἔο βοοσ.: Ὡ. οἱ ΑΡοὶ. 
Ρ. 20, 18. Ῥ. 4, 3 Ἑρμογένητ: ἷξ ἰ6 υποοτίδϊῃ Ἡ]ιαὶ Ἡδστηοροῦθ8 

ἐς τοραξ, Οεἱο ἰ9 βαϊὰ (ὅτε. 9, 121) ἰο βανὸ μα ἔουγ βοῃδβ: Οτὶξος 
δὈυΐακ, Ἡοττοοροιο, Ερίσθηδθ δηὰ Οἐδδίρριβ. [ΙὩ {μ6 οἶτοὶθ οὗ ὅοοῦ. 
Ὅὸ βπηὰ, ποπουοσ, δηοίμεν Ἡθσιβοβθθεβ απὰ ΕρἰΘΏ68: Ἕρμ. τοῦ 

Ἵππονίκου Χοη. λίοιη, 4, 8, 4, [089 ῬΟΟΥ δου οὗ ἃ σχἱοῖι ἰδέ ηοΣ, 88 

᾿ ἢ πῆιοὶο ἰοτίσηθ ποιὰ Ὀδθη ἐπ πουί θὦ ΌΥ Δηοί ΟΣ δοῦ, 600 Ρ]αίο 
Οεδί. 8θ4 ο. 3190. ΤΈΘθΩ ᾿Επιγένης, 186 Βοη οὗ ΑΒΕ ΡΒ οἢ ὁ ἘΚ ηφισιεύς 
οοσασα ΑΡοϊ. 88 Ε: ἔτοπι Χοη. λῖοπι. 8, 12, 1, τὸ Ἰοασῃ ἔπαὶ 16 ὝΩΒ -- 
γχοῦῃᾳ δὰ ἰδ Π6α .} ἀοἰὶοαίθ.---Αἰσχίνηξ ΟΟΟΌΣΒ ἷ80 ἐπ ἔπ9 ΑΡοϊ. 
88 ἘἙ, ἩὮΕΙΘ 660 ποίθ. Εἴρομον φυοίο5 Ταῦχὶ, 8, 87, αὐτοῦ (Αἰσχίνου) 
Πλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαντοῖ σνγγραμμάτων μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς: καὶ ᾿Απολογίᾳ 4. '᾿Αντισθένης ὈθοΔΙΩΘ ἐδ9 

ἴουπδος οὗ ἐπ9 Ογῃϊο βοοῖ. ἣν κἰδιηὰβ ΠΟΓΘ ΟΣ Βδιΐοα ἶν ἴῃ 
[80 56:80 οὗ πκαρῇν Ἡδβίοι Ἠοΐπάοτί Ῥεοροδοα δα δὴ οτωθιἀδίΐου οἵ 
ἐδ 1:28. σοδζηκ. Βαὲ 800 961, ἢ 600, ὁ Οὐκ. Ἐτήσιπτποι ὁ Τ͵Ὼᾳαια- 
νιεύς δ 4160 τοοείϊοποᾶ Ἐπ ηγὰ. 378 Δ, διὰ Τιγαΐα 308 Δ, 2006 σ. ἢ, 
δ Μωέξενοι ἷδ {2:10 ΒΔΙΏΘ ἩΠΟΒΘ ὨΔπΙΘ ἰδ σίνοι ἰο ὁ890 οὗ ῬΙ]αἰο᾽Β 
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ἃἰαϊοχαοδ. Ηΐδθ νῶϑ σίοδι διὰ δῦουϑ 811 δὴὴὲΣ δά μτοῖτοσ οὗ Οἐθαΐρρῃβ.--- 
ἸΠλάτων---ἡσθένει: ἴὲ 8 ἃ φοοὰ οὐδοχναίίου ὈΥ Ἐοχείοσ ἐδδὲ Ῥὶδίο 
ἸΑΘΔῺΒ ὮΘΣΘ ἰ0 ΕΠΟΥ ἔδο οχίοηξ οὗἨ [εἷ8 στοαὶ Ἰουθ ἴον ϑοοσ,, ὈῪ 
εἰνίμᾳ τὸ ἐο ππἀοχπέδπα {μδὲ [Π ἐσίαὶ δῃὰ ἐπ δια θεοααθης Ῥζοοθθὰ- 
ἐπ μαᾶὰ 80 τωσοῖι βῃδιεθη ᾿ἷβ Ἀθ6 10}, ἔπαὲ 9 Ἧ8Ὶ ΠΏΔΌ]6 ἰο 86 
Ῥτοβθῃηΐ δὲ ἔδο 1δδὶ δοί οἵ ἐμ6 ἄγαϊω, Χϑμοροι ἰβ ποῖ τηθπξοηοὰ 
Δ670, 856 ἮθΘ ὙΔ8 ἔπη ἐπ Αδία ΜΙΠΟΡ ΝὮΏΘΙΘ Ὧ6 δὰ βῸ:6 Δ ΥϑὰΣ 
Ἰοίοσθ 8οοσ. 5 ἀθδίμ. 8 Σιμμίας ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης, Ὀοΐὰ 
γεανίσκοι δὲ ἰ.:6 ἐΐχπλο (89 4), ὈΙΑΥ ἱτωροχίδης ρασίβ ἐπι (86 ἀϊδίοσαθ. 
Ιη Χϑη. Μοι. 1, 3, 48, τὸ μδνϑ 86 δδιθ 11δὲ 85 Βοσθ: καὶ Σιμμίας 

καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδηε, ΟἿΪΥ {1:0 ἰαίέος ἰδ ἐπ οὖν ἰοχί οἱ ἰοὰ 

Φαιδωνίδης δοοογάϊΐηρ ἕο ἐδ)9 αἰ μουν οἱ 10 Βοάϊ, δβθὰ οὗμοσ ποοὰ 
ΤΩ88., ὑπὲ 85 ΒΘ ἫῺΒ πηοδὲ ῬΣΟΌΔΌΪΥ ἃ ΤΠΘΌΔΏ 05 π6}} δ6 10 οὗδοσ 

ἐπὸ δ Ἡοσα [18 Ὡδῖηθ 8 οοιρὶθὰ, ἢ9 8 πὸ ἀοιϊδὲ ΣΘα 1] οα]16ὰ 
Φαιδώνδα:. ,.9 Εὐκλείδης, δ ἰοππάον οὗ [μ)0 ΔΙορασῖο ὑσϑησὶ οὗ 

416 δοογαιΐο ΡὨΙ]ΟΒΟΡΏΥ, ἱπ πο ἢ 4:9 αἰα]οοῖδο Ῥασὲ Ὀθοασηθ χαοαΐ 

Ῥτοιιίποηῖ, [Ιἢ 9 Τμοδοίοίυβ Εἰ 6] 98 ΘΟΏΥΘΣΒΘΒ Ὑἱ 1} Τογρδίου, 
οὗ ψὨοσὰ ποίμέης ἰυγῖμο Υ 18 ΚΠ ΟΨΏ. 11 ᾿Αρίστιππος [9 οἰἱοί οὗ 

ἐ:ὸ Ογγομαΐο βο}100].--- Κλεόμβροτος Β ταοδὲ ῬΣΟΌΔΟΌΪΥ ὁ ̓ Αμβρακιώτης 
ψο ἀἰὰ ποῖ δοχηθ ἴο 860 β00ΓΣ. ἱῃ ἷπ Ῥγίδοῃ, Ὀπὲ οἱ σοδϊηρ βοοσ. Β 
Ῥμαϑᾶο Κι! ]ϑὰ εἱτβοῖ ἢ ὉῪ ἐμσοπίηρ ιἱπλ80}} ἱπίο ἰδθ εθὰ, (60 
Οἷο. 1856. 1, 84, 84, “8ὸο χαοϊαίϑθϑα τα οὐ ἐμθ διυΐμοσὶ ἐγ οἵ 6 ]}}}- 

τα 5.) Νο ἀουδὲ Ῥὶαίο ἰπίοηβ μοσο ἴἰο σϑοουὰ ἃ θθῆδυσο Οἢ 

ἔὸ δοπάυοί οὗ Ὀοΐ]ι Ατίδέῖρρυβ δὰ ΟἹθοσαχοίυβ το ἐμοῦρὶι ὩΘΟΣ 
οπουρῖ, γοὶ ἀοἰαγοὶ οοσοΐῃς [0 δδεϊδὶ δὲ ἐδπιοῖσ τηδδίοσ᾽ Β ἰΔδὲ τηοζηθεία, 

ΤΠΟΥΘ ΒΟΘΙΒ δἷδὸ ἰὸ ὃὉ0 Δ κἰἰσιιλ ἐπ ϊοδέϊοῃ οὐ ἐμιΐβ ἱπ ἐμθ τοσὺ 

ἐλέγοντο, ἱπαβδιλυο δα 18 ΒΒΟῪΒ ἐμαὶ δὲ 1:6 ἐΐπθ ἔθ 79 ἨΔ8 ποῖ 
το οοϊσιπηϊοαίϊίοι Ὀοίοϑ ἐπθ ἔνο δηὰ ἐμ σγοβὲ οὐ ἐ1:9 ἀϊβαὶ- 
Ρἷοβ. ΤὨΐθ 'νγὰβ αἷβοὸ ἐδο ἱπιργοδβαίουι ἐμ δποίϑηξβ ἐϊμοπιβοῖνθ ραϊμθὰ 
ἔχοτα {6 Ῥασδαφο: οἵ, Τρότί, 2, 6Θὅ (οὗ Αχίβέεΐρρη8) ἑκάκισεν αὐτὸν 
καὶ Πλάτων ἐν τῷ τερὶ ψυχῆς, αὐ Ῥοπχοῖσ, ἀθ ΕἸοο. ἃ 800 ᾳυοῖθ 
ἐἶυὴβ 85 ἃ ροοὰ ἱπείδῃοοθ οἱ Δ πη θηἀσ, 

ΠῚ. ν. 4, 21 πλησίον γὰρ ἦν: οἷ, ῬΙαίο Τίοχα. 10, 008 ἃ, δεσμωτη- 

ρίων δὲ ὄντων ἐν τῇ πόλει τριῶν, ἑνὸς μὲν, κοινοῦ τοῖς πλείστοις, περὶ 
ἀγοράν κιτιλ. [Ιὲ νῶβ ἴῃ (110 ἀγορὰ ἩλιΟΣΘ ἐμθ ἡλιασταί Βα.  Θ 43 
ἀνεῴγετο, 6 τατον ἕοσια ἰῃ Αἰἱο ατθοῖς, ἀνεῴγνυτο εὶς ἐδ δρ- 
Ῥτουϑὰ ἔοστωα ἰῃ ἐμθ υϑοδὲ τυίοσβ, δ! ἡνοίγεγο ἱπ ἐδ6 κοινὴ, ἐπουρῖι 

νΟ ὅπὰ ἤνοιγε 88 ΘΑΥΪΥ 85 ΧοΏΟΡΒΟΩΣ (6... Η6]]. 1,1, 3. ὅ, 18. 6, 31). 
84 πρῳ ἰδ 1.0 ῬΙαίοιΐο ἰοζηὶ, οὐ πρωΐ, 5. οὐ Οχἱίο, Ὁ. 89, 2... 

ἁνοιχθείη: Ὀοΐδ ΒοΙΘ δοιὰ δῦουθ ἰδιθ ορέδελνθ ἀϑμοίθα ἐδο σοροἐϊεϊοι 
οὗ ἐμ δοϊΐοῃ. εἰσῇμεν 8 Ῥσόραῦϊυ [20 ἴοστῃ δοὰ ὉῪ ῬΙδίο Ὠἰσαθοῖ, 

7-- 



100 ΝΟΤΕΒ. 

δἰἐμβουρῖ ἐδο Βοὰϊ, δηὰ οὐμεσ φοοὰ τιδ8. τοδὰ εἰσύειμεν: αὶ δ60 
Ῥεοῖδᾳ. 816 Δ (προσῶμεν), ἰδ, 862 (ἀπτῦμεν): Κτίρος, Οτδίρσοδσ ἢ 38, 
8,1. Ῥ. ὅ, 8. ἡμέρᾳ ἰδ οομεϊδογοὰ πρυσγίουο Ὁγ Ἠοεαδηη, ὑὈυΐ 
δὲ4110. ἡπι8εῖ γ οορασοα Ηοτγοᾶ. 9, 232, τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ, Το. δ, 78, 
8, τῇ τε προτεραίᾳ ἡμέρᾳ, διὰ Ἐπ. ΗΐΡΡ. 37δ, τριταίαν ἡμέραν, Ηδο. 

88, τριταῖον φέγγοι. 7 περιμένειν “ἰο Μαὶϊ,᾽ ἐ})ι9 δα θχργϑβείου 
88 ΔΌΟΥΘ περιεμένομεν. 8.0 Ατΐοὶ, ἘποσιλορΆ. 70, περίμεν᾽ ὡς ἐξέρχε- 
ται. 3.60 Εἰ 6118 οἰδροζαίθ Ὡοΐθ οἱ ἰδ αἰ δογθηοθ Ὀδϑίνθθη ἔκπι- 
μένειν Δῃ!ἃ περιμένειν, ἢ 1327. 71, μὴ πρότερον---ὅως ἂν--ο: 
ἑπείοδα οὗ [16 τΘ οσρϑοῖ σδῖῃποσ πρὶν ἄν, θα 8:4110. ἐπδὲ]γ οομι- 
Ῥασοα ἴ,γα. οοπέγα Εγδαίοδί. ὃ 71, οὐ πρότερον εἴασε τὴν ἐκκλησίαν 
γενέσθαι ἕω: ὁ καιρὸν ἐπιμελῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐτηρήθη, Διὰ ΟΥΒΟΣ ῬἈ68- 

δΑ6ῸΒ ἱπ Ἡδίοαλ ἐδ δαιὴθ δομδέσιιοῖοθ ΡΡΘΔσΒ.Ό [11 ἐκέλευσε 

ἷδ ἐδ τοδάϊηρ οὗ ἐὴθ Βοάϊ. Ἀχ. πι., ἰο Ἡδπίοῖ Ηοιτοδηη Ὀχοίοσε 
ἐκέλευε, ἔδο τοράϊηρ οὗ ἐδ0 βοοοπὰ ὨΒδηὰ δῃ ἃ ΠΙΆΠΥ ΟἿΟΣ ΙΩ88.: 
δι 1ξ ἐφ ΘΑΔῪ ἰο Ῥοσοϑῖνο ἐμδὲ ἑμΐδ β (19 οοζζϑοϊξοσι οὗ ἃ ζγδιωχαδ- 
εἶδὰ ἪΔΐὸῸ οπὐοκνουσοὰ [0 σϑδκο ἔδο οομπίσυοίοι; διροοῖδθοσ Ὁ 
μανίᾳ ἐνὸ ἱπιροσίοοίδ, ἧκε διὰ ἐκέλευε. Βπὲ οοπιρ. Ὀοῖον 61 Δ, 

ἐπειδὴ.--ἐγένετο καὶ.--διεκώλυνε, διὰ ἱδ, Ὁ, καθῆκε--- καὶ--- διελέγετο. 
εἰσιόντες εἰσυὶ οση εἶν τοροδίβ [56 Δὲ ποτὰ οὗ ἐϊ0 τεϑοϑάϊῃ δθΏ- 
ἔδηοθ. 13 γιγνώσκεις γάρ ἴδ ἰο ἃ οοτίδίπ οχίθεξ ἱτοΐοα] : “10 
γοῦ κηον πος." ΤΏΘ οοταρϊδίηξα οἱ δ ἰοο]ἱδ, ἐπουρ δἰοοίξίομδίθ 

ποιοδὰ ἀϊδέτιτυ ἐμ βϑγεῖιθ ΒΑΙΤΩΟΩΥ͂ οὗ ἐμ9 τμοἷθ βοθῦθ. 8366 
ῬὉοῖονν 117 », ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν. 14 τὸ παιδίον αὐτοῦ 

οἷ γουηροδὲ οἰ" χησεὶ ῬΓΟΔΌΪ βου. Ὲ Βοῃ ἈΜΘΏΘΧΘΏΏΒ. 

ΤἸιδτωρσοοΐοβ, (πο ο᾽οδὲ, Ὑδ6 νεανίσκος δὲ ἐδ ἐἶπηθ: Χο. Μοτα, 2, 
Φ, 1, 16 ἀνευφήμησε "ταοδπῃϑὰ ουὖΐ δἰοιὰ :᾿ ἐδ γογῦ εὐφημεῖν 

ἴα οἵξοιυθ Ὡδοὰ ὙΔΟΙΘ σαῖροῦ {π9 ορροοὶΐθ δυσφημεῖν που]ὰ Β6Θη: 

ἈΡΡτορσίδίο: οἵ. βορῃ. Ἰσδοιι. 788 1. ὅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ 

λεώς, Τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου. Ἐντ, ΟΥ. 1830, 

ἐνευφημεῖ δόμος, διὰ ΑΘΒΟοὮΥ]. ἐγ. 88, εὐφήμοις γόο!. [16 ὕστατον 
δή: δή ἰδ [πδὶ 28. ΟΧρΡγοβείυθ δὲ ἐγρὸ ἷῃ ΗογϑϑϑΒ 611. ΚΟ ἐγρο 

ομένείϊξιινε ρεγρείμιιδ ΦΟΡΟΥ͂ υγῦοὲ; ἰὼ [ἢ ΒΔΙΩΘ ἯΔΥ Αδχ βαῪβ ἷῃ 
Βορῖι, 867 ἔ. τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω, Ἰανύστατον δὴ κοὔποτ᾽ 
αὖθις ϑὅστερον. 40 τῶν τοῦ Ἰζρίτωνος 56. ἀκολούθων. 6 ἀκό- 
λουθοι δῖὸ 50 Βοιληδι ρμείεεαμί. οῖον, 116 5, Χδη ἷρ}6 τϑξτισ 
[ο δοαταίοδα. 4] ἀνακαθιζόμενοι " Βορῖϊπρ ᾿λὲτδοῖ ἰῺ δὴ ὀζϑοῖ 

Ῥοαξέδοει.") Ω8 τρίβων ἅμα " ἩΒ11δὲ ΣΟ ἱα:᾽ Ὀοΐον, 61 σ, πε 
μανο ἔδιο ὁρροαΐίο οτος ἅμα λέγων, Ὀπὲ ΠΟΏΘΣΔΙΪΥ ἅμα δέδπὰδ ὈΘπϊπὰ 
ἴδιο νασίξαίρῖο, 6.0. Ἡοϊοᾶ. 1, 179 ὀρύσσοντε: ἅμα τὴν τάφρον ἐπλίν- 
θενον τὴν γῖν, κοὰ Χοι. Διδὸ, 8, 8, 7, φεύγοντει ἅμα ἐτίτρωσκον. 
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8οο Ῥο;. Ρ. δ79, 8 δ76. δ61., ἃ 696, Οὐδ. ὅ.---ἅἄτοπον ’' σαχίουκ, 
ηυθεζ." 24 2. ὧε θαυμ. πέφυκε πρὸε--' 'ἰὰ Ἡδδὶ 8 σοδευοίϊουα 
τοϊοϊίοι ἀοεα ἐξ αἰδηὰ ἰο ---' ἐπ9 ἀδίϊνο οἵ ἐμθ ἱμδυέῖνο πο} 
[οἰϊοντα δὲὰβ ἔδιο σϑθβδοὶ ; ἐσγϑηβὶδίθ τῷ Ἧἑμδδιηυο 8.6:᾽ 860 δοῖον, 

Ἴάν. Α εδὲσοῖϊας βοῃΐθιιοθ οὁσοῦσα ἰῃ [υὐνγ ὅ, έ, ἑαδον νοϊωιρίαφημε 
ἀἰεείνει ζέπια παίωγα δοοίείαῖε φιαάαιι ἑκίεῦ 866 παϊωγαϊξ. διμξ ἱωποία. 

48 ἐθέλειν 1 υκδοὰ οὐ ἑμπδείτοίο οὐ͵θοΐδ, ἱταραγία ἰο ἐδ δβοῃίθωςθ 

ἐμ υδὶὰθ οὗ ἃ φϑμθσαὶ οὐδβασγυδέΐοῃ δορ. Ηασσ. 1, 74, 8, ἄνεν 
ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συμμένειν, Δυνὰ δ0 
αἷδο ἱπ ἐμιο βαιὴθ Ἡχὶΐοσ 7, δ0. 167. 8, 60, 1 Τπυογάϊάθε ἐδ9 ποτὰ 

ὩΘΥ͂ΟΣ ὯδΔ8 ΔΩῪ ΟΥΟΣ ΤΠΘΔΣΪὩσ: ΘΟΙΏΡ. 6... 2, 89, 8, ἡσσημένων δὲ 

ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι πρὸ τοὺς αὐτοὺς κινδύνονε ὁμοῖαι εἶναι. 
Ρ. 6, 2 ἐκ μιᾶς κορυφῆς κιτιλ.: οἵ, ΟεἰλπΒ Ν. Α. ὅ, 1, παπιχιια 
ἑείδ ἐπε διπὲ δοπα εἰ πιαῖα, {εἰξοΐίαε εἰ ἐπ ογίὠπίίαε, ἀοῖον εἰ νοϊιρίαε: 

αἰξόγμπι ἐηἷδε ἐΣ αἴέενο, δἰεμὲ Ῥίαϊο αἷξ, υενεϊοίδιι ἱπῖεν 86 οοπίγαγἐ δ 

εἰεἰἰσαίωπι ἐδ, Θ. αὐτοῖς ἱκ ἐΠ6 ἀδίξνο οἱ χοίθσθεοθ, δ ἴο 

(ἢ 5089 ΠΘΑΣΪ Θ608] ἰο αὐτῶν ἩΝΙΟΔ ἐδ ἐδ0 τοδάξης οὗ ἱπέοσχίοσ 
τη58. διὰ οὐἰξίοαα, 83.660 Β1Δ496]], αὶ 38. 8 Ἡϊγβολὶμ Ἡχλὲθα 
ἑπακολονθεῖν, Βαγίηρ, " Βαθἱυμσυμπίυν οἷμη Ὧδ06 ἰδηαθδηι, 6 Σηθ;ἐθ 

Αοδορὶ. 11 ἰδ, ΒΟΉΘΥΟΣ, ΘΒΔῪ [0 866 ἐδιδΐ ἔα γθ 18 Ὡ0 δοζθσιὲ ΣϑϑΒῸῺ 
ἴοσ ταρκίηρ ἐμ ομδηρσθ. ὥσπερ οὗν.---ἔοικεν Ξε κατ᾽ ἐμὸν νόον ἸΏΘΟΟΣ, 
7.80. ὙΒοῖο ἐδ δὴ δυυμάδηοο οἱ ὀχρσζϑβδίοι ἱῃ φαίνεται ἐᾷ 80 
τοδῖῃ οἷἶδαδο; Ὀὰσὲ ἰὶο αμουϊὰ θο δἰἐσίυϊοὰ ἐο ἐδ9 πηγοεισαϊῃοὰ 
Βα ΒΟΙΔΘΉΎΔΣ ΟΔΣΟΪΘ688 δέγ]6 οὐ οομυοσβδείοσιδὶ ἰδηρυδαθ. 1ὲ ἰδ 
ἔσθο, ἐπ6 ἐπείθηοϑ Ἡλιο Β΄ 4}}0, φυοίθα ἔγοσα Πγεὶ 221 5 15 πιοῖ ἴο 
80 Ῥυχροβθ: ὑὰξ δ αἰσχωΐϊδὺ χοὰυμπάδηοθ οὗ οχρζοδαΐίοῃ ἸΩΔΥ ὃδ0 
οὐβογυϑὰ ἐῃ Ασὶδὶ, Ῥίαξ, 826, δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις ὡς ἔοικας εἷ. 

ΙΥ. ν. 6, 14 ἐντείνειν ἰα ἐι:6 ἐθοϊιῃΐοδὶ ἔθγηι οὗ δἀδρέϊμᾳ ποζὰδ 
[0 τη 0 ΟΣ σροϊοαν: Ῥχοίδᾳ. 826 Β εἰς τὰ κιθαρίσματα ἐντείνοντες, 

δηὰ ῬΙυΐαχοι τοϊδίθα οὗ Βοϊοῃῃ: τοὺς νόμονε ἐπεχείρησεν ἐντείνας εἷς 
ἔπος: ἐξενεγκεῖν. Ὀὶοα. 1ιδθτε, 3, 41, ασἰνου ἴδ Ὀσρσίπηΐηᾳ οὗ ομ6 οἵ 
ὅουσ. ἢ μῦθοι: Αἴσωκπόε ποτ᾽ ἔλεξε Ἰορίνθιον ἄστυ νέμουσι, Μὴ κρίσειν 

ἀρετὴν λαοδίκῳ σοφίῃ. ἸΤῺΘ δαῖὴθ υαϊΐος 885 αδἷδὸ Ῥχοβοσυϑὰ ἐΐιθ 
ἤγχαϊ ᾿ΐπο οὗ [0 προοίμιον (ΟΣ, 88 ἮὮΘ 68116 ἐξ, παιάν) οχἱ ΑΡΟΪΪ.ο: Δήλε᾽ 

“Απολλον, χαῖρε, καὶ “Ἄμτεμι, παῖδε κλεεινώ. 1ὶ πῶϑ δὲὶ}} ἰπ οχίαί- 
6109 δὲ {8:9 ἐΐγχηθ οὗ Ἰμοεξοϊδιΐαα (. ο. 800 Δ.».}) ὙΠΟ δρϑακδ οἵ ἐξ 
ΟΣ. Ὁ. 82, μὰ, Βαὲ ἔτοσα Ὁίος. 1δϑσγε. δἰ πλδο ἢ πὸ ϑασει ἐμδὲ ἐδ 
διροίοιξα ἨΟΣΘ ποὲ αυἷ6 ΒΌΣΘ οὗ ἔδο δι μαμ αὶ ἐγ οὗ ἐδ βοασὰ ἩδίοῖΣ 
νοπΐ ὉπδΣ Β00Σ.᾽ 5 ὩΔΙΏΘ, 16 Ἑϑηνόε: 5660 οἱ ΔΡοϊ, Ρ. , 38. 

17 ἐποίησας ἰ8 ἔδιο ἐθοξιΐοαὶ ἐόστὰ οὗ ἐδο οοσαραξίοι οἱ [)0 ποιψρς 
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(ἔδιο "σρδῖκου" ἐῃ οἱὰ Εἰ Ὡρὶ 6): ΘΟΚΩΡ. Θδρϑοί δι δυοῖ ἃ Ῥδδδδβοὸ 4 
Ἐπ πΥΡΏσ, 132 Δ, λέγω τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐπόνησεν, ὁ ποιήσας: 
κτλ. 19 τοῦ ἔχειν ἀποκρ. πιὸ Ἀαδεέγο φιοὰ γερροπάεαπι, " ἐμαὶ 
Ι ΤΑΔῪ ἘΠΟῊῪ ΠΟῊ ἴἰο ΔΒΉΟΣ, οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενοι κιτ, Δ. : ΒΘΙῸ 
ἐκείνῳ τοίοτα ἰο Ἐπ Β8Π16 ῬΟΓΒΟΙ 88 αὐτῷ Ὀοίοτο διὰ αὐνγοῦ δίϊοσ.- 
πῶσ. Ἰηκίδηοοα οὗ ἐπ18 κἰμὰ ΟΟΟΌΣ ἐγθαυθθιγ πῃ Ῥίδίο; 660 
ΒΙα 46] 8 49 Υ. 43. ἀντίτεχνο: ' τἶνα].᾽ 428 ἴ. οὐ ῥέδιον εἴη: 
ἐξ ἰ6 ἀἰδίου!ε ἐο ἀϑοΐάο 1 ἐμΐα 8 ἃ βδίποοσθ ὀχργοδδίουι οἵ Ξοὺσ. 5 
ορϊπΐσει, οὐ ᾿εἰα δοσπδίοσμθα ἰσοῦγ. [1ἢ [89 ΑΡΟΪΟΔῪ ὅοοσ. ϑοσέδίηϊν 
ΔΡΡεδσδ τοὺ ἰο ἐπί πκ ὙΘΣΥ ΠΙΘὮΪΥ οὗ Εὐπθηῦδ, διὰ 6 ζὸ δδο δῦϑε 
ΒΟϑΒ ἰο χϑρσοδαὺ ἐδ τδῃ δ8 ἰϑαϊουθ οὗ οοτηροίἑέξο δῃὰἃ οἵ 
8 ἱπανίεϊεϊνο Ὡδίῃσο. 45 ἀφοσιούμενοι: Β0ΟΣ, ἨΔΒ δίγαϊὰ οἱ 
ἀοΐπς δοσβοί ως ἀνόσιον ἰῃ πορίοϑοΐϊεν ἐμ9 ἐπ πποξίοσι οὗ 6 ἄσγϑδῃ. 
--“πολλάκις "ῬΟΙΒΔΡΒ,᾽ 8 δ6ηδο οὗ ἴδ9 ποσὰ οἵ ἐδ σωοδὲ ἐγϑαυϑαὶ 
ΟΘΟΌΣΓΘΒΟΘ ἱπ Ῥ]αίο: 860 6.(, ΟἹ Δ, Θαρϑοίδὶῖυ δἷθοσ εἰ ἄρα, Θομρ. 
Ιδοὰ. 1709 5. Ῥοὶε, 264 Β. ΟὐΣΏΡ. ἐπν δάέρε ίγα Αοα, 1, 148. Τη 

δο ζοϊοπίηα οἷδιθο πολλάκι: δίαμἂθβ οὗ ΘΟΌΣΕΘ ἐπ ἐξβ ΘΟΙΏΣΩΟΣ 
ΒΟΏΒ6. 48 ὄψι: "ΔΌΡΘΔΓΙΔΏΟΘ, 51:86." 40 μουσικὴν νοίει καὶ 

ἐργάζου “Ἐ, 6. πειιδίοαπι [ας αἴσμε ἐγαεία. φοίει ἰϊ8 δοοορὶξ Ἀγ ΣΌΣ 
Βοος. ῬΤῸ δι πρὶ οὶ ζπο, ἀοϊῃμὰθ δΒαμδι Θχαυ δἰ ἐΐοσθ δὰ μοϑδβὶῃ οὲ γὙοζ- 
Βα πι ΘΟΣΟΡΟΘὶἰοηοσω σοί." ἩΥΣΤ, Ῥ. ἴ, 4 ὅπερ ἕσραττον 
“πἶδὲ 1 τοδὰθ ἐδθ ἰδεῖς οὐ ΤΩ 11{9:᾿ ἴον ἐδία οτωρμδέϊο ποῶδο οὖ 
πράττω 800 Ὦ. ΟΣ" ΟΥἱο ν. 4, 22.---παρακελεύεσθαι 8 'ἴο Θχμοσὲ 

ἰο ἂο ἃ διίησ,᾽ ἐπικελεύειν ᾿ἰο ΘμσοΌζησΘ ἩΉΘΩ ΟὨΘ ἰδ ἀοΐηρ ἐξ᾽ 
(ἐπί ἀοηοϊίς Βοτο "δίϊογ ἢ. 80 Χϑῃ. Ογίορ. ὕ, 8, 37, τοῖς τὸ δέον 
ποιοῦσιν ἐπικελεύειν. δ᾽ φιλοσοφία: μὲν οὔσηι μεγίστη! μουσι- 
κἣἥε, οἱ. δίταῦο 10, ». 717 Β, μουσικὴν ἐκάλεσεν ὁ Πλάτων καὶ ἔτι 
πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν φιλοσοφίαν, ακὰ ΘαροοΐΔ}} ἐδθ ὈΘρΌςὶ- 
ἔυ] Ῥαδοδρὸ 1,δοῖιο8 188 ὁ, ὅταν---ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῇ: διαλεγο- 
μένον ἣ περί τινοῖ σοφίαι, ὧι ἀληθῶι: ὄντοι ἀνδρὸς καὶ ἀξίον τῶν 
λόγων ὧν λέγοι, χαίρω ὑπερφνῶι, θεώμενοι: ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ 
γὰ λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις! καὶ ἁρμόττοντά ὅστι' καὶ κομιδῇ 
μοι δοκεῖ μουσικὲς ὁ τοιοῦτοι εἶναι, ἁρμονίαν καλλίστην ἡρμοσμένος, 
οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶν ὄργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι [ἦν ἡρμοσμένος οὗ αὐτὸς 
αὐτοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοι: πρὸ τὰ ἔργα ἀτεχνῶι Δωριστί, 
ἀλλ᾽ οὐκ Ἰαστί κιτ.λ 9 τὴν δημώδη «ἣν ὁ δῇμοι (οἱ πολλοὶ) 
καλεῖ μουσικήν. 11 ἀφοσιώσασθαι - τὰ ὅσια ποιήσασθαι, 
13 ἐποίησα ' πτοῖὶδ ἃ Ῥοοζη." 151. μύθουι, ελλ᾽ οὐ λόγου: 
χοὶ δθουθ, 5", Οοῦϑδ .εἰσοϑοῖ δροακο οἵ Αἰσώπον λόγοι; Ὀπὲ Κοοξ. 
ἰαῖκοῦ οσὸ ἐδο ἐνο ποξὰδ ἴω ἃ αἰχίοίοσ ὅϑζϑο, δοοοσξάΐμα ἐὸ ἩδΐοΣ 
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λόγος τΩ68}8 ἃ ἔτ δῃὰ μῦϑος 4 βοιἐϊοι οἵ ἱπηγεμίθα σοϊαϊίοη οἵ 
βοιωθί ησ. 80 Αρδμίϊοι. Ῥχοζσιθῃ. μῦθός ἐστι λόγος ψευδής, εἰκονί- 

ἔων ἀλήθειαν. Ἰμοιμυδ 23, Ῥ. 48, πάνυ ἐτέρῴθησαν ὥσπερ μῦθον, οὐ 

λόγον, ἀκούοντες. ποιεῖν ἰδ! οὗ ΘὐΌγ890 ἀρδὶῃ ἰῺ ἔδ)9 δΔ;19 6:80 85 
ἡποὲ Ὀοίοτο.---1π αὐτὸν οὐκ ἡ μνθ. τὸ Ὠοϊΐοθ ἃ ἐγαῃδίἑϊομ ἕο ἀΐγοοὶ 
Βροθοῖ, 6166 τὸ δῃου]ὰ οχρϑοῖ οὐκ εἴην. Τὰ ἴοστα ἡ ἱποίοασὰ οἵ ἣν 
ΟΟΟΏΣΒ ἐσ οὐἶἑοσ ρίδοοβ ἱπ Ῥ)αίο διειὰ ἐδ ΒΟΣΥΘ ΘΧΡΣΘΕΘΙΥ δὲἰοθδίϑὰ ὮῪ 
Ῥμοίϊπδ ἰ εὲβ Ἰοχίοου 8. νυ. Ἦν. 17 ἡκιστάμην "1 ἰσχον,Δ νῶΣ 
δοηυδίηπἰοὰ πὶ. Ῥχοίδφογω (Ρχοῖ. 889 8) ᾳφυοξίπᾳ ἴπ0 Ὀσαίπηΐης 

οἱ ἃ βοϑῖὰ ὮὉΥ Ξἰἧτιοπίάο8β δὰάβ, τοῦτο ἐπίστασαι τὸ ἅἧσμα (ἀἃο γοῦ 
ἈΏΟΥ ἐδθ ῬΟΘΙῺ) ὃ πᾶν σοι διεξέλθω; 18 οἷ: πρώτοις ἐνέτνχον ἷκ, 

βἰσίοεὶυ βροδϊκίηρ, βιρογῆοουβ δἰξοσ ος προχείρους εἶχον ἩΪῚΔ ἩιοΣ 
ἐξ ἱ8Β ὩΘΑΣΙῪ ἰὰϑπεοα] ἱ δϑηδθ. Βαὲ ἱΐ που]ὰ ὈΘ ῬΟΊνοσδθ ἰο0 βιιδρϑοὶ 
8 ἰηἰοχροϊδέΐοι, δα 1.:0 Ῥδιοιι:!ο βὲγ]θ ἱβ ων Ῥτοίπδο δωοὰ 
τολυπάδειξ. 

Ὑ..ΥΠ, ΟΟΝΥΒΗΒΑΤΙΊΟΝ ΟΝ ΤΗΞ ἩΠΟΣΙΧΟΝΕΒΒ ΟΥ ΤΕΌΞ ΡΗΙΣΟ- 

ΒΟΡΗΚΗΝ ΤῸ ἘΒΟΛΡῈ ΥΠΟΝ ἸῊΞ ῬΉΙΒΟΝ ΟΥ̓ ΤΠ ΒΟΡΥ, ἸΗΟΌΟΣ ΣΤ 

ΣῈ ΒΙΝΕΌΣ ΤῸ ὈΚΒΈΒΟΥ ΟΝΕ ΕΒ ΟὟΝ ΕΟΙΚΕ. 

Ψ. νυν. 7, 20 ὡς: τάχιστα ἰδ αἰνοι ἱπ οὖν οὐϊξίοι ἰῃ δοπζοσιι Εὖ πιὰ 
{9 Ὀοδὲ τη656, Ηοΐπάοτί οοπβίάογε ἐπ 680 τοσὰβ 86 δὰ ἱπέοσροϊδεϊοι, 
Ὀσοδτδο ἱῃ δἰ ορίῃΐοι βοῦς. ἰδ ποὶ βρϑαλείηᾳ οἱ γοϊπηΐδυγ ἀοαίι, Ὀαὶ 
οἵ ἐμο θανάτου μελέτη Ροσαϊίατ 0 ΡΒ Ιοδορβοσα. Βαΐὶ Βέα}}0. ἡπεὶϊγ 
ΒΑγα "οοΥ. ΘΟ ΒΌΪ 0 ῬῈΣ αἰϊορίαπι Ἰοηφυϊξατ, ππὰθ βοσῖο ἀοίηὰθ 
δοοίϊ ἐς δὰ τοογέθαι νοϊιπἰατίδηι." Τθο δυίμον οὗ 89 Ερὶδὲ, βοοξ. 
ΧΙΥ Ρ, 88, τοίοσβ ἴο 18 Ῥθββᾶρθ 80 88 ἰ0 Βυρροχὶ 16 τοδϊης οὗ [89 

Βοάϊ, : Εὐηνὸν τὸν ποιητὴν παρεκάλει δι᾽ ἡμῶν, εἰ εὖ γιγνώσκοι, ἱέναι 
θᾶττον παρ᾽ αὐτόν, ἐπειδὴ φιλόσοφός ἐστι διὰ τὴν ποίησιν. 

4 οἷον παρ. "Ναὶ ἰδ 1ξ ἐμαὶ γου δά νίΒο,᾽ οὐο, 860 νοΐον, 117}, 

οἷον ποιεῖς. 48 πολλά 'ΟὨ ΣΩΔΩΥ οοοδαίουμδ᾽ δηὰ δο0Ξ πολλάκι: 
οἵ, Ῥασωι 126 Β, Ζήνωνος ἑταίρῳ πολλὰ ἐντετύχηκε, Δηὰ πἰσοὶ δεῖν 

[μΔοὩ. 197 ἢ, ὁ Δάμων τῷ ΤΙροδίκῳ πολλὰ πλησιάζει. Οτδῖ, 896 Ὁ, 

ἕωθεν πολλὰ αὐτῷ συνῆν. Χοι. Ογτορ. 1, δ, 14, πολλά μοι συνόντει 
ἐπίστασθε κιγ.Δ, 24 οὐδ' ὁπωστιοῦν : οἷ. ΑΡοϊ. 17 Β (Ρ. 1, 9). 

Ὧδ ἑκὼν εἶναι: 560 Ὡ. Οὐ Αροϊ. Ρ. 81, ὅ. Κνίρον δῦ, 1, 1, ᾳφυοίοα 
ἔτοτα Χϑβοροῦ τὸ ἐπ’ ἐκείνοις εἶναι ἀπολώλατε, 86 ἴδ᾽ 85 ἰΐ ἀ6- 
Ῥοηὰδ ὍΡΟΣ ἔδθτω, γοῖΣ ΔΘ ὑπ ἄομθ." Ὧ5 πείσεταιὶ αἴξοΣ ἐμπὶω 
ἄν ἷαΒ οὐ θὰ ἐῃλ ΘΟΣΩΘ τιδ8., μὲ 6660 7617 αὶ 434, ὃ (ῃοίο). 25 φι- 

λόσοφον, ἱπ ΤΘΑΪΣΥ ἃ σοφιστήι, δα Ἡίο Ὧ6 ἰδ χηοπῃεοοὰ ἐπ [Ὧ9 
ΑΡοΐοαγ, 320 α. 28. πρᾶγμα ’ Βἰαὰγ :᾽ 660 οὔ Δροϊ. Ρ. ὅ, ὅ. 
βιάσεναι αὐτὸν Β6. ἀποθανεῖν «αἰ ἁποκτενοῖ ἑαυτόν. 20 φασι! 866, 
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φιλόσοφοι μὰ Θαρϑο αἱ! ἐμ9 Ῥγίβαβόσεαωβ, Βαξ ὉῪ πίηρ ἐμ ποσὰ 
φασί, βοοΐ. ἱππίπυδίοα ἐμοὶ ἴον πἷπι ἐπὶα 8 βι1}} δὴ ορϑῃ ητ66- 
ἔοι. Ῥ.8, 1 [ἀπὸ τῇς κλίνη:] 569 οζίξ. ποῖθ. ΞΚ.4110.᾽Ε δισυχηθηὶ 

4 γοχὺδ σε υἱάθη ον τοὶ Ῥσορίοσεα, αποὰ 66 ὀρρομθμίοσ βι- 

Ῥοχίοχίδυν 1}115 Ὁ. 60 8, ἐπὶ τὴν κλίνην συνέκ." 8 δειγιἰπρ Ὀθὲ οοσεηξ: 
ΟΏ ἔδ᾽9 ΘΟΒΕΓΔΕΥ, ἰῖθ ὙΟΣῪ οομπίογαίζου που]ὰ Ἰολὰ δὴ ἑμοσροϊαίος 

τὸ δἀὰ ἐπα ποσζάδβ. Ὡ οὕτως ἷἰΒ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪ χσοηυϊγοὰ δίζοσ 

ἐπ νασίϊει δ, πὶ βϑβοσυθβ ἰο ϑῃίοσοϑ ἱΐβ χιθδηΐης : Ηοϊπάοτέ αποίαβ 
Βορ.9, δ70 κ, καταδύντες εἰς ἅπασαν (πόλιν) καὶ ἰδόντες, οὕτω δόξαν 

ἀποφαινώμεθα, δὰ 1.γ8. ἴῃ Αρογαῖ. ἢ 89, ἵνα τὰ ὕστατα ἀσπασά- 

μενοι τοὺς αὐτῶν οὕτω τὸν βίον τελευτήσειαν. 83.460 8160 δογζο ὕὈοῖον, 

67 κ. 4 ἩΗϊτεοδὶς Ἡτίθ8 6:0 αὐτὸν ἑαυτὸν βιάζεσθαι, τοὰ 
(ὲδ 566: 8 ὙΘΙΥ͂ ῬΣΟΌΔΌΪΘ: 800 ὕΘ)οΥ, 1, 16, Ηἰγρολία δὰ ὁ πΟΣ 
ΠΡΌ ῬΓΟΏΟΙΩΪΣΘ 1.00 ῬοΣδοιδὶὶ, δὶ δυο ἐθοξιση μι] }σοὰσμλ ἴῃ 
ΒΌροείοσ νυ ἰαίοῖ, αἴ ἰὼ ὁ οὐ μέντοι γ' ἴσως βιάσεται αὑτόν, 5Βοὶ]. 

Εὐηνόε:." δ τῷ ἀποθνήσκοντι "8 ἁγίηξ ταδχι:" {πὸ δζέϊοϊο πὶ 6 

Ἰδσίϊοὶ 6 οὗξοιι κίδη δ ἐν ἃ ΠΟΏΘΓΑΪ 5686, ἰΐ ἃ σοτίδίῃ δοὲ ἰδ αδἰἐσί- 
ἡγείοα ἰο δὲ τποοσίδ! ἢ ΡΟ σβοῦ, οἱ. Κυΐσον ὃ δὅ0, 4, 8. 7 Φιλολάῳ 

σνγγεγονότες "ΒαΥϊη6 ὕοθ Ῥαρὶ5 οἱ ῬῺ. :᾿ ἴογς σνγγέγνεσθαει διὰ 
ΠΣ ΟΥ ΘΧΡΙΟΒΒΙΟ118 860 Ὡ. ὁη Αροϊ. Ρ. ὅ, ὅ. ῬΆΣ]οἾατΒ 88 ἃ Θ0ῃ- 
ἰΟΣΏΡΟΣΔΙΥ οὗ βοοζι; ἐπθ ἐγασιηθηΐβ ΘΟΣΩΤΩΟΏΪΥ δεϊσὶ υιοὰ ἐο Ὠΐτα 

ἌΣΘ, ΒΟΉ ΘΥΟΣ, οὗ Βοτη ΘΉ μδὲ ἀουρέζυ δυϊπουὶγ: 600 ΜΥ 1. Βγπδίοῦ 
“Οἱ ἔδιο ἐγασπιδὶδ διἰσί νυ θὰ ἰο Ῥϊοϊδαβ ἢΔ6 Ῥγίμαροσοαα" ἴῃ 

00 (Χο ν) δουσηδὶ οἱ ῬὨΙ]ΟΙοΩΥ, οὶ. 1. Ρ. 31--- 8, 8 σαφῶ:ε: 56. 

ἀκηκόαμεν: οἱ, ἘΠ ΒΥ. 7. Α, εἰμέντοι ἀληθῶς, ἰο ποῖ τὸ μανο ἰο 

ΒΌΡΡΙΥ ἀπεκρίνω ἴτοτα ἐδπθ Ῥγϑοοάϊπρ δβοηΐθῃσθ 8611. δρρσουϑϑβ οἵ 
σαφές, ἴμο τοδάϊηρ οὗ [δ τῃ886. οἵ ἔ::0 βοοοῃὰ 6458; 86 ΒΔΥ5 "ΔΡΡδ- 
τοὺ οπῖπι σοῖὰ ἰρθδια πὲ ἱποογίασαη ποίασὶ, ὕο δυὰϊϑηΐ χιοάθχ ;" 
ἱμπιξ (86 Ἰοξέον ἐδ 9 Θοῃβοαίθμοθ οὗ ἐδ: [ΟΣΤΔΘΟΣ, 85 Οοῦθ8 ὁου]ά πος 

ἀϊοιϊοεν ππἀοτγείδπὰ (ἐκούειν) ῬὨ]ο]Δυ δ᾽ ἀοοέτίηθ οἵἱ δοοουῃς οἵ 
ἐ89 χωδῆσοῦ ἐμ ὙΠΟ ἐξ πτδδ ρμυὲ ἰοχέϊι: οὗ, νδδὲ [16 Βομο]δδὲ βᾶγβ 
δι᾽ αἰνεγμάτων ἐδίδασκε, καθάπερ ἣν ἔθος: τοῖς Πυθαγορείοις. θ΄" 
φθόνος οὐδεὶς λέγειν "Δ γοϊὴδ ποῖ ἱμυίάθῦο᾽ πὸῇΆὶ ἨΠῚ ποὲ τι  μο]α 
ἐς ἔχοϊα γοι: οἵ, Βορῆ. 317 Β' Τώορα. 3, θέέ Δ, 10 καὶ μάλιστα 
4 Θαρθαΐδὶῖγ." 11 μέλλοντα ἐκ, ἀποδ. ἰοττηΒ ἔθ δι δ᾽θοῖ δοοιδβα- 
εἶνο ἴοκ διασκοπεῖν καὶ μυθολογεῖν, ἐκεῖσε οὗ ΘΟΌΣΒΟ κε εἰς “Αἰδου, 

νΐ ἐιὲα ἐδ ἐπίσπ 1}Δ}}Ὺ δυοϊϑὰ,. κνθολογεῖν δ 11κο διαμυθολογεῖν, 

ἴοκ Ἡδιο 806 τ. ΟΣ" Δροϊ. Ρ. 8ὅ, 16: πὶ ἱξ ἱποϊπθδ δἷδο, ;ο ἀουδὲ, 
ἃ ἷπὶ 66 ἰο ἔδο μῦθοε ἩΒίοΣ ζο] ον Ἰδίοσ οὐ ἐπ ἐδθ ἀϊδὶοχαο, 
18 ἐκεῖ εἰδικὰα ἴοι ἐκεῖσε: οἵ, Ἡοτοᾶ, 9, 1068, ἐκεὶ ἀπίκετο. ἩΪτΒο 
τοι ἐκεῖσε πιὰ δοεηρασοα Ὀδῖον, 107 Ὁ, διὰ 117 ο. 
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ὙΙ. »ν.8, 17 νῦν δή ἰδ οχρίοαἰποὰ πρὸ ὀλίγου χρόνον ὉΥ Τίτοδουα, 
δὴ νῦν 65 ἃ ἀἰδογοκιἑ τϑϑοΐηρ, " ἐμ18 ὙΘΣῪ ταΐπα θ.᾽7 41 ἀκούσαις 

8 ἐμο ϑιῃιριδιΐα βϑδο οὗ " ππδοχείδπάἑη κα :᾿ 5800 ΔΌΟΥΘ ]. 8. μόνον 
τῶν ἄλλων ἁπάντων ἰδ ἃΣι ΘΧΡΓΘΒΒίος ποὺ δίγί σε Ἰορίοδὶ, Ὀὰξ μα γ 
ππαογίοοδ. ἮΝΟ αν ἔπο οοῃδίσυσίξϊοδ τοϊχοὰ ὉΡ ΒΟΣΘ: μόνον 
ἁπάντων δῃηὰ διαφερόντω: τῶν ἄλλων. 8.606 δἷοο Εἰά 61} ἃ 172. 

423. ἁπλοῦν "οἱ ἃ Βἰτρ}6 Ὡδίασο, Ἡίξοιξ διδίχυϊγ,, δἰπδο οἶδιοῦ 
ΑὐμαΒ ΤΩΔῪ δὲ φοοὰ οΥ ὑυφδὰ, ἔσο οὐ πηίττο, δοοοσάϊῃρ ἰο οἱτ- 
ουσαβέβῃ068 : οἷ. ϑγιηρ. 818 », πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ 
ἑαντῆς πραττομένῃη οὔτε καλὴ οὔτε αἰσχρά ... οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ 

καθ᾽ αὑτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον 
ἀπέβη. 4.3 οὐδέποτε τνγχάνει ἷΒ 4150 ἀσροπάθαπξέ οἱ εἰ, αμ!ὰ ῬΟΣ- 

ἮΔΡ5 τὸ βμουϊὰ ἐμποσγϑίοσο ὀχροοῦ μηδέποτε, ὈὰᾺξ ἨΘ ἸΩΔῪ Πόζθ δρδὲμ 
ποϊὶοθ 8 οορίμπδίου ὑοίνϑοῃ ἀΐγοοὶ δηὰ ἐπάΐϊγοοῖ πρϑθοὶ, οὗ ὙΔῚΟᾺ 
80 ΤΔΏΥ δηὰ γδγίου δ ἱπείδῃοθβ οσσιῖ ἰῃ ἔδ:0 Ὀδδὲ Ἡχίΐοτα. τυγχάνει 
ἰδ πδοὰ πἰἐμβουὲ 8 νατεϊοὶ ρὶο (ὄντα οὐ ἔχοντα οἵ διακείμενα) : 866 ΑΡΟΪ. 
88 1; αο. δ03 Β; Ῥτοίας. 818 ΚΕ; Ῥμδοίὶν. 380Δ. 24 καὶ τᾶλλα ἐδ 

(αἴκοι τὸ κατὰ τἄλλα ὈΥ 5.41}ν.; υαὶ πΜΙΘΏΘΥΘΙ ὙΑΥ ἯΘ ΤΩΔῪ Οχρ]αἶ 
ἐλιο ἀϊ ουϊὲ τοχὰθ ἩϊοὮ (0]]1ονν, ἐξ ΒΘΟΤῚΒ ΣΏΟΣΘ ὨδέυΓΣΑΙ ἴο ἐδο τᾶλλα 

88 ἃ ΠΟΙ. τε ὥσπερ τᾶλλα τυγχάνει ὄντα. β06Σ. ΒαΑγα, " ΤῊ18 δ'οῃθ ὙΘ 
τλδϊη δίῃ ἕο Ὀ0 ἔσῃ ὉμὰθΥ ΒῺΥ οἰτουτηθέρῃοθθ, δὰ οὶ 11κ6 οἶμο Σ 

(ἰηρδ Ἡιΐοδδ ΤΩΘΔῪ δοσωθεϊσωϑβ ὃὉὃθ φοοΐ, δοταϑίξῃθβ Ὀαὰ.᾽ ὅστιν ὅτε 
κιτιλ. Τΐδ 18 ἃ υοῦγ ἰδέα ραβεαχο Ἡϊιοἢ Ὧ85 ὈΘ6Ὼ σοτζηπιθιἐθαὰ 
ΟΣ ΣΘΟΘΏΕΙΥ ὉΥ͂ ΣΔΟΣΘ ἐδ ΟὯΘ Βα ον: 5660 αχίξ. ποΐθ. Ιμηδίοδὰ οὗ. 
ἙΟΘΙΥΏΩ ἐδθ χορ οσΣ ὙΣῈῺ ἐλοὶν ἀἰοσοτξ ΟΡ ΟΠ δ, Ἠὸ ΜΛ σαῖδοῦ 
τοοοτὰ Ὑδδὲ ΜἯΘ' σομβίαοσ ἃ βαιβίβδβοίοσυ οχρδηδίζοη. [1 ἐμ σαι 
»]6ο9 ἔμμθα ἰξ 18 οἷθασ ἐ:δὲ ἔστιν οἷς ἰ5 οὐὐθὰ ἰῃι Δ ἰΙο050 ΣΏΔΙΏΟΣ δἷξος 

186 ἀδίῖνο τῷ ἀνθρώπῳ: {πὶ 88 [011 Ὁ ἐδ: βοσγίρϑ οὗ οζϑ οἱ ἐΐιθ 

ΤΩ88. ἰῃ Ἡδοῖ πὸ πὰ τῶν ἀνθρώπων, Ὀὰϊ 600 Ηοϊηάοςί : "τῶν ἀν- 
θρώπων ἰᾳαποίθσα δοαμδηίὶ οἷς ῥγβοΐθσσϑε, πὲ Ἰηξοζοθάοχοὶ ἔστιν ὅγε." 

βοοΣ. .48 βἰδέϑα Ὀοίοσθ ἐμδὲ, ἱ ἱα ορίῃΐοσι, δ σωδῃ 18 ποῖ δβ᾽ονοὰ 
το Κ’11 ἰχηθοῖ, μὰ ἐπα 6 τδϊηξαΐμδ ἰο ὉὈο ἔσθο, Ὀ6 ἐδ αἰγοῦτα- 

δίδῃοοϑ οὗ ὁδΔοἢ ἑηάίνἑ ταὶ 6880 οΥοΣ δὸ ἀΐδοσοιί. ΤΏ 186, 9 8006 οἱ, 
ΤΩΔῪ ῬΘΣΌΔΌΒ ΔΡΡΘΟΣ βίσβηρα ἰο γοῦ, δῃὰἃ γοῖ ΣΩΔῪ ἐπὶ ἐμὲ ἔΟ θοτῺ9 
τάθιι δὰ ππᾶοσ οοσέαϊῃ οἰτουτοσέδηοο8, ἀϑαῖ ἸΩΔῪ Ὁ6 Ῥχοϑίοσδἷθ ἐὸ 
136. 1 ἰ6 ἐσὰο ἐμαὶ αἀοά θα βἐαίθβ ἐμαὶ ἐμιΐ6 βϑσιϑο "18 δὲ υδσζίϑῃοθ 
πίρ ἔλο ἀσίεξ οἵ ἔ9 Ῥδδδαβο, 89 Ὑ6]1 δα πὶ ἐμ δρὶεὶἐ οἵ Ῥ]δέοι!ο 
βοπεϊχωομέ:’ δαὲ τοῦτο ΟἸΘΑΙΣΪΥ τοίοσε ἰο ἐδ9 Ὀοσίποίης οὗ ἐδ 
οδδρέοσ πετὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι; δοιὰ δραοΐῃ, 
(89 ποχὲ οἷδυδο ὧοθα ποὲ δάχοϊξ ἐμο Ῥοδβί ὉΣ ἐγ οὗ 19 σόΎοσϑθ 

46 φαίνεται : Ηϊχοδΐ 5 οομ οοίαχο φανεῖται ἰδ Ῥ]Δ:61}10 διὰ μαξ- 
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δ δνρδ ἰσο, ἐπουσῇ ποῖ ὩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ δο. 28 ἵἴγτω Ἐεύε: δὸ Οοὐθδ᾽ 

ΒΑΥα 86 ἃ Βοοσοίίδιι (βοιωτιάξζων τῇ φωνῇ, Χο, ΑΣδΌ. 8, 1, 86). ΤῈθ 
δδιλΘ ΟΧρΡτοδείοῃ ἰδ αυοίοὰ ἔγουι Αχίδὲ, Αομασε. 911, θὰ ἰποτθ ἐδ9 
κεπαΐπο Βοοοέΐδε ἵστω Δεύς ρρδδζβ ΠΟῪ ἴῃ ἔδο ἑοχίβ ἐπ δοοοσάδῃοθ 
αἰ ἐδοὸ θδαῖ τὰ6. ἔστωπεΐίστω. ΟἸγιηρίοὐονιδ 128 6.6 ἃ μοοὰ 

οὔκοσυδίΐοι, καὶ εἰκότως: ἐγχωρίᾳ γλώττῃ ἐχρήσατο, ἐνδεικνύμενοι τὸ 
φυσικὰν καὶ ἐγχώριον θαῦμα ὃ εἶχε πρὸς τὸν Σωκράτην. 

Ῥ.9, 1 οὕτω γε "δὲ δγαὶ αἰαὶ," ἱ.96. Ῥοίοξθ ἰξ ἱ8 ῬΓΟΡΟΣΪΥ 00}- 
εἰδοτοὰ. Ὁ ἐν ἀπορρήτοις : [86 τιοδὲ πδί;γαϊ οχρίδιδίϊοι οἱ [18 

ΒΟΟΙῺΩΒ ἰ0 ὃθ οὗ ἐ:0 ἀπόρρητα ΟΥ "οδοίθείο᾽ φτγϑοθρίβ οὗ ἔδιο Ῥγχίμα- 
δοῖοδαα, ἢ ἔοον. δασα οἱ Ῥιοίαρογαα, Ἰμοδοί. 163 σα, ἡμῖν μὲν 

ἡνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλύ- 

θειαν ἔλεγε. βυο} ἀπόρρητα δἴο αἰἰτί αϊοα ἰο δἰπιοαὶ 4}1 δοΒοοΐβ οἵ 

ῬὮΣΙΟΒΟΡΕΥ ὉΥ ΟἸοπιθηδ Αἰοχομάγ, Βίσζομι. ὅ, Ὁ. δ7δ Δ, δηὰ οὗ Ρ]αῖο 
ἰπιδοῖέ ἄγραφα ΑΣΘ πεδιιεϊοηθὰ ὮὉγ Ασίδίοἱδο ῬΏγα. Απδουϊέ, έ, 3 δὰ 
ὉΥ οὐμοσβ. Νυταηθοΐῃδ πτοὶθ ἃ ϑοοὶς περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνε ἀπορ- 

ρήτων (Επδοῦ. Ῥχαερ. Εν. 13, δ, Ῥ. 660 νυ). 8 ἔν τινι φρουρᾷ : 
εἴ. Οἷα. Οαδίο Μ. ο. 30, ἑἐία πὲ κέ ἐϊωὰ ὄγεῦε υἱίας γεϊἐεια πες αὐἱάδ ἢ 
ἀρρείεπάμπι δεμπέδια πέὸ εἶπε οαιδα ἀδδεγενάμηι εἰἰ, υεἰαίφιε Ῥγὲδα- 

. ϑόγαδ ἐπίδει ἱπρεγαίοτίε, ἰὰ εοὲ εεΐ, ὧδ ρῬγαεοίαϊο εἰ δἰαἰίοπα υἱέας 

ἀεεεάετε. Βυὶ φρουρά ἷβΒ ποῖ δφἰαἰίο οἵ »γαεείαξμνε, Ὀὰ " Ἀτίβοῃ. 

Οἱ ἐδὸ ἔσασιθοιὶ δἰξεϊ υυϊοὰ ἰο Ῥμὲϊοϊδαβ μαρτυρέονται δὲ καὶ εἰ 
παλαιοὶ θεολόγοι τε καὶ μάντεις, ὡς διά τινα: τιμωρίας ἡ ψυχὴ τῷ 
σώματι συνέζευκται καὶ καθάπερ ἐν σήματι τούτῳ τέθαπται 500 ΔΙ͂Υ 
Βγπαίοσ 1. 6. Ρ. 42. δ μέγαε τις " ταῖμοσ ὑσοίουπὰα :᾽ τὶς ΘηΪΟΣΟΘδ 
δο διὐϊοσέϊνο ; 866 ἃ δία δὺ ἱπδίβηοθ ΟΥἰο ". 4], 3. 9 τοῖς θεοῖς 
(ἀδελνο οἵ σϑίθσγθιϑϑ) " Ὑὐὲ τοχδεὰ ἴο ἐμ9 ποὰδ.᾽ ΒΙἀ461] ὃ 28, ΑΕ 
ἴος [86 δβοιξίποηξ, οορ. ϑρα. 906 Δ, ἡμεῖς δ᾽ αὖ κτήματα θεῶν καὶ 

δαιμόνων. κτημάτων " οὗ ΥΟΌΣ 6 ΥῈ8:᾽ 800 ῬΟΣΒΟΙ᾿ Β ποΐθ οἵ ἘΣ, 

Μοά. 48 παλαιὸν οἴκων κτῆμα. 14 βούλει : δοοοτάϊηρ ἰο ἐδ Σ}]68 

οὗ ἱμπάϊτοσὲ δρϑϑοῖὶ Ὑὸ βιεου]ὰ οχροοῖ βούλοιο, Ὀὲ αροὶτ Ὑ6 ΟΌΒΟΙΥΘ 
Βοσο ἐδο ἐἱπέχιίοι οὗ ἔδο ἔοτιβ οἱ ἀἰτοοὶ δβρϑϑοβ!. Ἡοίπδοσί φυοΐθ8 

᾿ς (αὕο. 404 », ὥστ᾽ εἰ δέοι---διαγωνίζεσθαι--- πότερος ἐπαΐει περὶ τῶν 
χρηστῶν---λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. 16 κρὶν---ἐπιπέμψῃ : 
μοσθ Ηαοΐμάοτέ δηὰ Βοκκοσ ἱπβοσί ἂν δίξοσ πρίν. Ἡοὶπδοσί δβαγε: 
“ᾳρυὰ γμοοίδΔα Δἰοοα πρὶν πυυϊυποίνο πβδορίτ!αν ἰυηρίίας : δρυὰ 
ῬΙΌΟδΔΟ ποσὶ ρίοτοθ οοσεί σὲ παϊυδιηοάϊ οὐιηΐα ἀοῦσϑος." ας ἱξ Ὀ6- 
Θύσρος δι ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 οοὐττθοῖ ἃ σιθδὲ ΏΔΩΥ ὑδδδαβᾷοβ. Νοὲ ἰο 
τοσιεοι Ἡσεοἀοίαε (1, 19. 186; 6, 1838: 7, 8) ἨΒΟ τοΐϊρξ βοσθ ὯΘ 

σαρροδοὰ ἴο εἰὰθ Ἡὶξ Ῥοοίξοαὶ δῶρο, τὸ ΣΏΔΥ αποίο ΤΏσΌο. 8, ὃ οἱ 

ἸΚορίνθιοι---οὐ προεθυμήθησαν ξυμπλεῖν πρὶν τὰ "᾿Ισθμια---διοορτάσωσιν 
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διὰ ἰυἱὰ. οὐ βουλόμενοί πω πολέμιον ἔχειν, πρίν τι καὶ ἰσχυρὸν λάβωσι. 
1 ἵνπο ἰμδίδῃοοβ ἰὼ Ῥδίο, Τί. δ7 Β, διὰ ἸΏοδοῖὶ. 169 5, ἐδ 

οὐλίοσβ δὰ ἄν, δὰ 6606 680 Τ,οζα. 9, 878 Δ. ΤΙ} [80 ογδίοζα πὸ δᾶ 
ἐπβέδηοοΒ οὗ πρίν τὶξ ὁ σα]. : ΑΘδομὲῃ. δᾶν. Οἰθδὶρ, ἃ 60 (Ἡοσο, 
ΠΟνΘνΟΣ, οὶδία διὰ ΕὟὙΘΗΝΘ τορὰ πρὶν ἄν δραϊημπὶ [9 155.), διὰ 

Ἡγροτὶὰ. Ρ. 7 Βα, διίμβουρ βομβηοί στη ἔποσθ ἴ00 θοστοοίβ πρὶν ἂν 
αὐτός (6 αἰδο Ηἰὰ 611 ἃ 68) . 

ὙΙΙ. ν. 9, Δ ῥᾳδίως " ΘρΕΙΪγ,, 1.6. " ὙΠ πρὶγ’ Ὑὔὁ βάν ἔδο 
ποσὰ ἀἰγδϑοίν δίξοσνασγὰβ ἱπ ἰπ0 Βϑῖὴθ χιθδηΐῃβ, 68 Δ. ὴ Ἐον 

ἀγανακτεῖν ἀπιόντας 8660 611, ὃ ὅ49 σ. 4 ἄριστοί εἶσι τῶν ὄντων 
ἐπιστάται: οἵ, Τρορα. 10, 002 Βι, θεῶν γε μὴν κτήμᾳτά φαμεν εἶναι 

πάντα ὁπόσα θνητὰ ζῶα, {στε καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον--- ἤδη τοίνυν 

σμικρὰ ἣ μεγάλα τιξ φάτω ταῦτα εἶναι τοῖς θεοῖε' οὐδετέρως γὰρ τοῖς 
κεκτημένοις ἡμᾶς ἀμελεῖν ἂν εἴη προσῆκον, ἐπιμελεστάτοι: γε οὖσι 

καὶ ἀρίστοιε. Ὧ5 αὐτός 580. ὁ φρονιμώτατοι: 86 σΘομδίγισ 08 

ΘμδΏσ685 ἔγοτα ἐμ Ῥἱ]υτα) ἱμ [86 ρχγϑοθάϊηρ βοιΐθῃοθ 0 ἐδ) Βὶ ὩρΌΪΟΣ, 

δΔηὰ ἐπ πΘΏΘΣΑὶ ἰγβη δὶ ἰἰομδ οἱ {}}}18 κἰηαὰ ΔΙΘ οΐ ΣΑΙΘ ἱπ Ρὶδίο: οἵ, 
θ. (. Ῥχοίδα. 819 », 824 Α, 8384 ο. Ω7 ταῦτα ἩὮΏΘΙΘ ἮἯΘ Βμουϊὰ 

Θχρθοὶ τοῦτο: 80 ἯΘ αγθ ἰἐ θοῖον, 70 ». ΟΥδοῦ ἰπαίδῃοοϑα δῖῸ θοΪ- 
ἰοοίθὰ Ὁγ ΒΙἀἀ6]], ὃ 41 5; δεῖ, ξ 883 Οὐ, ὯΒ ἀπὸ τοῦ δεσπό- 
του "ἴτοσζα Ὠΐδ τοδβίοσχ" ΤῊΘ Ῥϑουϊαν ἰοο] 6688 ἐδ ΠΟΙΘ [ῃ9 δοὲ οὗ. 
ΣΌΪ ΔΉΔΥ ἴσοση ἃ τδολ ἩΒΟσΩ γοῦ ἀοίθδὲ ἴοσ ἰδ 8010 τϑδϑδοῖ οὗ 
πὶ οὶ; ΥΟῺΣ ταρλϑδίοσ. Ῥ. 10, 8 πραγματεία : "τὴν πραγμα- 

τειώδη ἀπορίαν πραγματείαν ἐκάλεσεν ὁ Πλάτων. ΟἸγχτηρίοᾶδοστιδ. 

9 ἐπιβλέψας το ἀουδὶ ψἰῈ δὰ ἱγοηίοαὶ οχρσοβείοι οἵ ἔδο ίδοθ. ΤῊ 
ἸΣΟΣΩΥ͂ ἰ8 δἷ8δὸ Ῥοσοθρέϊθ 1π τινάς. ὧεί τοι: Οοὐἂθ8 ᾿π5} 1 ΟὔΒΟΣΥΘΣ 
ἐμαὶ ἐποχθ ἐπ 8 οογίαΐῃ Ὀἰδυ] 688 ἐπ 816 Θχρσχοδαίοσι, τρδυϊκθὰ 6]80 
ὉΥ ἐ.16 ἱτηϊ αἰίοι οἱ Ηοτηοσίο ἰἸδηρύδρο, 6. α. 1]. ὅ, 83, αἰεί τοι ῥίγιστα 

θεοὶ τετληότες εἶμεν. Βοϊον, 77 Δ, Οοῦθα ἱβ ἀθβοσί υοἃ δα καρτερώτα- 

τοῖ πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 11 1. μοι-αὐτῷ ἰδ ἸΏΟΣΘ ΘΙ- 
Ῥδβαδιίο ἔμδη ἐμαυτῷ. ΑΡουξ [Π6 ῬὮγαδο τὶ λέγειν 8606 Ὡ. οα το 
Ῥ. 4ὅ, 8. 13 ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθῶν: ..9 ΣΩΟΣΘ 1508] οζάοσ οἵ 

ποχὰβ πουἹὰ ὃ ἄνδρες ὡς ἀλ. σοφοί: οἷ, Ὀοΐον, Ὁ. 13, 17, οἱ ὡς ἀλη- 
θῶς φιλόσοφοι, 06, ὁ γνησίως φιλόσοφος, Ὀαὶ 67 », ὁ φιλοσοφῶν ὀρθῶν. 
18 ἀμείνους αὐτῶν ἱ8 σἰνγαῃ ὉΥ ἐδ!6 χμεβ., Ὡοΐ αὐτῶν, Ἡδίοδ ἰΒ ἔδιο 
ΔΙΌΣΙΣΑΙΥ οἴδησθ οὗ ΣΏΔΩΥ οὐἰίοσα, Ξ14110, ᾿ΏΒΕΙ͂Υ ϑοιερασθα 107 Ο, 
Ὀοΐον, τῇ! αὐτῶν κακίαι ὙὮΟΣΘ δρθῖσ βοσὰθ οὐΐέλοχια χορ αὐτῶν. 

ΨΙΠ, ΒΟΟΒΛΔΊΤΕΒ ΑΡΥΔΛΝΟΣΒ ΤῊΣ ῬἘΒΟΡΟΒΙΊΤΙΟΝ ἸΗΔῸ Ἐ7ξΞεΕΕ ΣΒΔΎΗΙ 

ἯῈ ΔΕᾺῈ ΧΟῚ ΒΕΜΟΥ͂ΕΡ ΥΒΟΝ ΤῊΣ ῬΒΟΣΧΟΤΊΟΝ ΟΥ̓ ἘΠΕ ΟΟΣ8, Δὲν 

ΑΥΤΕΒ Δ ΤΒΟΌΙΤΙΣΟΒ ἩΔΈΝΙΝΟ ΟΥ ἸῊΞ ἘΧΚΟΟΣΙΊΟΝΕΒ, ἘΠΔῚ ἘΠῚῸ 
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ἙΣΟΙΣΕΜΕΝ ΟἹ Δ ὈΣΙΒΡΟΈΔΤΙΟΝ ΧΙΟΝῈ ἘΠΗΡΕΒ ΣΞΛΤΗ ΜΟΒΒ᾿ 
ΨΑΙΜΥ͂ΟΙ,, ΒΟΟΒΛΤΕΒ ΒΕΟΙ͂ΝΒ ΤΗΣ ὈΙΒΟΌΒΒΊΟΝ, 

Ῥ. 10, 21] πιθανώτερον, ὈδοΔΌδ0 ἐδο ᾿άᾳοα γεοποπηοδὰ δβαπέθαθϑ 
δοαϊωδὶ δου. 426 οὐκ ὠγανακτῶν: αὶ Οἰγεορίοάοεια τοι μὴ 
ἀγ. Τοτο ἰδ, ΒΟΤΉΟΥΟΣ, πῸ ἀου δὲ δ ἰ0 ἐϊο οδμοίοο νοίποοι ἐδιοδθ 
ἔπο χοδΐησθ. ββοῦζ. δα γα "1 κιουἹὰ 6 πεοεᾷ ποὶ ἰο ᾳτίονο,᾽ ναὶ 
88 ἱπ ΣΘΘΙΣΕΥ 8 ἀοθα ποί ατίονο, 86 τιῦδὲ ;86 οὐκ, ποὶ μῴ. (66 
δ΄'οο 7017, ὃ 746, 1.) 47 ἄνδρας τε: 826 ἷἰΐ καὶ παρὰ θεοὺς 

διιουϊὰ ἔοϊον; ναὶ ἑποιοδὰ οἱ (6 ἐδπο δοειοισιοϊίοι ἰδ γδεϊϑὰ. 
Ῥ. 11, 1 ὅτι--ἥξειν : δο ἐπβηϊοῖνο ἴα οπίπρ ἰο ἔδθ οοπέϊπυσὰ ἰῃ- 

ἤσπσμοο οἵ ἐλείζω---ἰΒουρὶ πὸ στοΐρο! δἷϑοὸ αποίο 76], ξ 804, ΟΡα. 7. 
Ἡϊτροδέᾳ Ὀτδοκοία ἥξειν; Εἷδ ποίθ ἰδ δ ἔἤδιϊοττα " βοδδαῖιωι ἀοδοσαοὶ 
Αἰξίσαπλ δοσσροῦθαι ὀχρίδπἂὰο 6111} αΐη : τοροϊθηπτλ Θεὲ οὲ ὠφί- 

. ξεσθαι (πὶ ἥξεν) οἱ ἐλπίζω: ἐΐδαμο, φιοὰ νῬασέΐπι οχρίουθσυωΐ, 60 
οοχίϊμα ἀορτομοιάυσιξος ἰπίοσροϊδίοσοα," 8. οὐχ ὁμοίως ΥἱξΖ. 
881 ομουϊὰ ατίονο, Σὲ 1 ποῖ πὶΐμουΐ ἐμοὶ Ὠορο. 4 εἶναί τι 
ὁ ἐμοὶ ἔδοτο 18 δοεροι δία ἱπ δίοσθ ἴοσ :" δὸὺ Ῥϑὶον, 91 5, εἰ δὲ μηδέν 

ἔστι τελευτήσαντι. δ καὶ πάλαι ἰῃ ἔπ:0 αποΐοηξ Ὀοϊοίβ δηὰ 
ἐγράϊείοσ οὗ ἐι:6 Ὄτσϑοῖζα: αἵ. ὅσος. 638 18, ἦν νόμιο: ὅδε περὶ ἀνθρώ. 
πων ἐπὶ Ἐράνου καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐστὶν ἐν τοῖς θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων 

᾿ φὰὴὰν μὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ ὁσίωι, ἐπειδὰν τελευτήσῃ εἷς 

μακάρων νήσου: ἐπιόντα οἰκεῖν ἐν πέσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς κακῶν τὸν δὲ 
ὡδίκωε καὶ ἀθέως, εἰς τὸ τῆι τίσεώξ τε καὶ δίκη: δεσμωτήριον, ὃ δὴ 
τάρταρον καλοῦσιν, ἱέναι. 7 αὐτός ΤΟΔῪ πἰδιὰ ἰὼ ἐΐ8 Ὡδ04] Β61}80 
Ἄγοῦ γοῦσποϊζ, ναὶ 1:0 δι ἱ μθαΐα ἰο ἐδθ 20] τίη μετ αδοίης ὃὉ6- 
ΘΟΣ1Θ8 ΣΩΟΣΘ τσοὶ ὮΥ ἑακίης αὐτὸ! ἐπ [56 πιορδηΐπα 'δἰομο᾽ (ΑΡοὶ. 
Ῥ-. 10, 38). 866 δοϊξ, 8 6δ6, 8 α. 11 πρῶτον ἱ.6. Ὀοίοτο 1 

ΦΐοΣ ὌΡΟΣ ΤΥ διρυχηθηία, Τ.6 ΡῬτζοϊοροίβ ἰῃ Κρίτωνα τόνδε ἰδ 
οδδὶγ τιηοτγοϊοοῦ, 13 τί δὲ---ἄλλο γε 86. ἐστίν, Δἴτου ἩδΙσΝ Ὁ 
οὐρὰ ἰο δἱδγο ἢ ὅτι πάλαι κιτ.λ. ΟὐΣΡ. Ασίδὶ. Ἐοοῖοα. 760, τί γὰρ 

ἄλλο γ᾽ ᾧ φέρειν παρεσκευασμένοι Ἰὰ χρήματ᾽ εἰσίν. ἸὨΐδ 61] ρέϊοα!] 
ΓὮΣΩδΘΘ δ661}8 ἰ0 Βαγθ Ὀθϊοσισϑὰ πλοχῸ Ῥδσ  σ]Δεὶγ [0 οοπγοσβδίίοῃδὶ 
Ἰδησιδρθ, διὰ ἩΌΣΟΥΟΣ ἐξ ΟΟΟΌΣΒ, Ὀοΐζαγα ἃ ϑαεσίδί ἢ ἱσηρδίζοηοθ ου 
410 ναχὲ οὗ ἐπ σρϑαῖοζ. Οσίίο 5 δῃπογοὰ δὲ ἐ:6 σορϑαϊθὰ τϑαιῃϑϑΐς 
οὗ ἐδμιο πασγνασιῖ. 14 ὁ μέλλων δώσειν κιτ.Δ, : ΘΟΙΏΡ. ὈΘΙΟΥ, 
117 Δ, Ὀορίππΐπα οὗ οἷ. ΟΥΥΣ, Ὧ0 ἀοτπδὲ ἃ β'δνθ οὗ ἐμθ βὲδίο, οαἹἹοὰ 

ὁ δημόσιοι ὉΥ Ῥίυξ. ῬὨοα. 87, ἩΒΟΣΘ 86 τοϊδὲθα ἐμὲ ἐδ ρΡοΐδο: ποὲ 
ἑακίης οαἴοοὶ ροῦ Ῥμοοίοῃ, [6 δεκοὰ ἴοσς διοῖμος ἀσγαυσῃξ: καὶ 

ὁ δημόσιοι οὐκ ἔφῃ τρίψει ἕτερον, εἰ μὴ λάβοι δώδεκα δραχμάς, ὅσου 
σὴν ὁλκὴν ὠνεῖται. χρόνον δὲ γερομένον καὶ διανριβῆν, ὁ Φωκίων 
καλέσαι τοὺ τῶν φίλων καὶ εἰπὼν ὅτι μηδὲ ἀποθανεῖν ᾿Αθήνησι δωρεάν 
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ἐστιν, δκέλουσε τῷ ἀνθρώπῳ δοῦναι τὸ κερμάτιον. 18. μᾶλλον " οο 
ΣοῦοΣ.; 17 εἰ δὲ μὴ " οἰδπιοσνίθο, οἷδο ’ πὸ βουδὰ σχροοΐ εἰ δὲ 

(66, τροσφέροισ), πὲ αἴϊξος ἃ πορϑέϊξτο οἰδῦδβο πὸ δβοιϊηϑέϊσωοδ Ὦδνο 
ἷ Οσϑοῖς ὁ οοινϊεοει οχρτοδθοὰ 86 πορδένο Ἡξιΐολβ οὐσδὶ ἐο ὃ9 

εἰ θσταδίϊνο: οἵ, Χοπ. παν, 7, 1, 8, κὴ ποιήσψι ταῦτα" εἰ δὲ μή, 
αἰτίαν ἕξει. ΒορΆ. Ἰτδοῖ, δὅθ6 ἔ, εἴ τε μὴ δοκῶ Πράσσειν μάταιον" εἰ 

δὲ μή, πεταύσομα. 40 τὸ ἑαυτοῦ "ἷα ον δδαὶν: ἯΙ 
ἘὈΣΣΘΟΘΘΘΑΣΙΪΥ σομ θοίασοα τοσοῦτον. 21 σχεδὸν μέν τι ἤδη, 

ΚΩΘῊ δοιϊποίίηρ οὗἱ ἐμο κίπὰ,᾽ Υἱξ. πουἹὰ Ὁθ γΟῸΣ διιδνοσ: τὲ 
δοϊοηρβ ἰο σχεδόν ᾿πουρὰ δορασαίθὰ ἔγοσα ἰδ ὮΥ μέν : ΘΟσορ. Τιϑοῖοα 

192 σ, σχεδὸν γάρ τι οἶδα. ὅδη ἰδ ΘΧΡΙΟΒΕΙΥ οἷγοι ἴοΥ ἐπα Ῥαδδδρο 
Ὁγ Ῥμοίίιϑ [,οΧ. Ρ. ὅθ, ἐπουρὴ 41} 0 τωδβ. διδτὸ ὕδειν: Ὀπὲ 500 Ὡ. 
οὩ ΑΡοϊ. Ρ. 38, 8. ἀλλά δὲ ἐμο Ῥεσίππίης οὗ μ6 δϑωξοσιοθ ὀχρζϑαθθα 
Οὐἱῖο᾽ 5 ἱτηρδίΐθαου, πράγματα παρέχει " Ὧ6 ὈοΐδιοΣ 8 χη6.᾽ 

426 τῷ ὄντι ἱ.6. δοχίουγ, Ἡλι ὑσοῦὲ ἰο ὐπιβοὶέ, οἵ, Ὀοῖϊον, 66 5, 

ὁ γνησίως φιλόσοφοι, Δπὰ Ρ. 13, 17, ὁ ἀληθῶς φιλόσοφοι.---εἰκόγως 

ἸΏΔΥ ὃθ ἐσχαμεϊδιϑὰ " πὶ ροοὰ γοβδοῖ,᾽ ΟΣ " οομαἰδέθπεϊγ.᾽ 

426 ἐκεῖ τι ἐν “Αιδον. 

ΙΧ--ΧΙ. ὈΚΑΤΗ ΒΕΙΚΟ ἸῊΞ ΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΒΟΌΣ, Κ50Ὸ 
ΤῊΞ ΒΟΡῪ, ΑΝ ἘΠΕ ΡΗΙΓΟΒΟΡΗΣΒΒ ΣῈ ἃ ῬΕΣΡΑΒΑΤΊΟΝ ΖΣῸΒ ὈΕΒΑΤΗ, 
ΒῪ ἩΒΙΊΟΗ ἨΠΒΞ 16 ΤΕΞΕΡ ΚΒΟΜ ΤὙΠῈ ΒΕΒΥΙΌΣΕ ΟΥ ἸῊΝ ΒΟΡΥ, ΣΤ 
ΤΟΙΣΟΉΒ ἸΉΛῚ ὉΞΑΤΉ 18 ΤΟ ἸῸ ΒΕ ΜΚῈΈ ἩΠΤῊ ἘΕΡΙΝΙΝΟ, ΒΟΌΣ 
ΟΝ ἸῊΞ ῬΌΝΙΤΥ ΑἸΤΑΙΝΧΡ ΣΝ ἸῊΞ ῬΒΚΒΕΝΕ ΣΙΣΕῈ ἨΛΡΡΙΝΕΒΒ ΙΧ 
ΒΕΑΤΗ ὈΚΡΚΧΌΒ. 

ΙΧ. ν. 12, 1 κινδυνεύουσιν ὅσοι κιτλ., ἰδ πὲ} οχρδἰπϑὰ Ὦγ Ἐϊὰ- 
ἀοἷ], ἃ 186, ἰο 6 δι δἰἐσδαοίίου ἴοσ κωδυνεύει λεληθέναι τοὺς ἄλλου: ὅτι 
ὅσοι κι τ λ, 8 ἐπιτηδεύουσιν κιτιλ.: οἵ, Οἷο. Το. 1, 80, ἑσέα 

Ῥλιϊοοορλογωπι υἱΐα, τὸ αἷξ ἑάενι, οοπιπιενέαϊίο πιογίδδ ἐδὲ; 6060 αἷἶδο 
ποῖον, 67 ». ἀποθνήσκειν ἀϑῃοίδα ἐδ: 6 δοὲ ὉῪ πο ὁ.0 Ραδβδοα πο 
ἴδο εἰδὲθ οχρζοαδοὰ ὃὉγ τοθνάναι. 8 ἀγανακτεῖν ὃ---ἰ [0 οοιμαὲς. 
ἀγανακτεῖν τι ΟΘΟΌΣΒ ἐπ ΒΟΥΘΣΔΙ Ῥδεδᾶροα ἐπ Ῥοιροακίδοσιοα δεμὲ 
Σ᾿ ψεΐδα (36, 1), διὰ ἐδ φυΐϊξο ἰπ Βδυσοοῦυ Ἡὶδ ἐδ6 δΔηδίοροιδ δοσδὲσ. 
δυσχεραίνει» τι (Κχύρος, ἢ 48, 8, 1). 8 γελασείω Ι πίε! ἴο 
ἰός." ὃ ἂν ἰδ απ ξἰοἰραιοὰ Ἀγρεσϑαίϊοβὶ!γ ψ]εδ οἶμαι: ΒὶΔάΩΙΙ, 
8. 206. 18 ναρ᾽ ἡμῖν : [ΠΣ ΟΌΪΥ πδέυταὶ οχρίδιδίξοσι οἵ ἐπα ἐα 

ἐμοὶ Ξἰτοχοΐδα σοϑολπδ ἷδ οὐσὰ ἰοἰϊϊον-οἰἐέδοχα; ὁ. 6. ἐθο Ἰποῦαοα, 
Ἴμὸ Βοοοϊῥξευια δὰ ἰπ βϑπασαὶ δὴ ππέβυουσαιλνδο ἄϑχοο ἴον ἐδμοὲν 
διυδοσείοω ἰο ᾿ἰἐξαξοΐοτο δενὰ ἐπι οὶοοΐο δὶ ρῬογαυὶξα. 18 θανατῶσι 
5 θανάτου ἐπιθυμοῦσι (Β6."οῖ.). λελήθασιν, πο νὸ οδοαϊὰ οχροοῖ 

λῶλψθο, ναὶ ἔδο γεεὺ ἐδ καθ ἰο δἕῖιοὸ πνὶϊξι ἔδο δαῥουὶ φιλόσοβοι 
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ψΏλοΣ ἰδ οοεμηοι ἰο ἔδο μεοοούδηρ διὰ δηοοθοῦΐῃα δαπξαῃοό.' 

8.411». φυοίοε Χοη. Οδο. 1, 19, ὅτι πονηρότατοί γέ εἰσιν͵, οὐδὲ σὲ 

λανθάνουσ.. Αἀὰ Ἰδοατ. Ῥαποκγε, 132, οὗτοι οὖν οὐ λελήθασιν ὅτι 

τούτους ἐπαινοῦσιν κιτι᾿λ. 14 τοῦτο πάσχειν ἱ. 6. ἀποθνήσκειν. 

40 ἄλλο τι δα, ἡγούμεθα ([0 ὃδο Βιυρρὶϊοὰ ἔτομι ἐδθ ὑσϑοϑάΐπρ δ86:- 
ἴοσ:66). 2βΒ ζἴ. καὶ σοὶ ξ. ἅπερ καὶ ἐμοί: ἐι0 ἐνὸ καί ΔΥῸ ΟΟΥΤΟΪΔ- 
εἶνο; 866 ἃ αἰπιΐϊον ἱπκίδηοο Αροὶ. ἢ. 9, 16, διὰ ὑολον, 760 κ. 

40. ἐσπουδακέναι" ἰο ')δΥνὸ τηϑὰθ ἱέ 16 ὀσροεὶδὶ δὲ." 80 οἷον 
4. κ.:᾿ ἐδ͵9 ποχὰ αἰπτδγδ εἰδηὰβ ου δι ὰθ ἔθ δοπδέχιοίΐο οἵ ἐλ0 
βοιίοδσοο, 606 Βὶ 611, ἃ 16, Ὑμὸ ᾳφαοῖοα δἷδο ὑθῖον, 78 ο, πώς λέγει:: 
--οἶον τὰ τοιάδε. 18 ν, τῶν πολλῶν καλῶν οἷον ἀνθρώπων. 83 Β, κακὸν 

ὅπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν... οἷον ἡ νοσήσας ἣ κιτιλ. Ῥ. 18, 4 ἱματίων 

διαφερέστων, “ ερϊοπάϊὰ οἱοίμοα ;" ὙΘΙΥ τοῦ ἐπ σοπέσγδοι ἰο βοοῖ. 
οι ἄσοδα, πἢϊεῖ Χοη, λίθοι. 1, 6, 3, 64116 ἱμάτιον φαῦλον. ΑΕ 

ἰο ὑποδήματα, βοαξ. ἀἱκροσιδοὰ πὶξ ἔλιοτα δἰἑοσοῖθοσ: Βγταρ. 320 κ, 
Χαι. Μοια, 1, 6, 3. Ατίεὶ. ΟἸουάε, 108. 10 ἀφεστάναι αὐτοῦ 
4 ρον διοοῖ ἔγοιι 1ξ:᾽ γο. τοῦ περὶ τὸ σώμα. 10 μηδὲ μετέχει: 

Ἰνοίοσο εδιὶα πὸ βμουἹὰ ξΌΡΡΙΥ καὶ ὅς, ναὶ δοοοζΐπς 0 δὴ δἰγηοδὲ 

οοιδίδαὶ ἰάϊοτα ἐδ σοϊδελνο Ῥγοποιη ἰ8 οὶ στοροαίθὰ ουϑῃ πὶ 

τοσῦο υἱοὶ τοαφυΐτο ἀἰ δογοπξ 68.568: 566 Ὡ, οα Οὐίίο, Ὁ. 47, ὅ, δὰ 
οἱὰ Βορ. ὅ, 4θὅ ξ. 8, δὅϑ κ, Οοτᾳ. 492 5, 490 5, δηὰ δοσο Ὀοὶον, 
82 νυν. (66 δἷοο 61}, ἢ 748,3.) 

Χ, Ρ. 18, 20 φρονήσεωτ: ἴοτ ἔλθ χηοδηίΐηρ οἱ ἐμ ΐ8 ποεὰ οἱ. Οἷο. ΟΠ. 
1, 48, 168 ρνγωδεπίίανι, φμανὶ Οναεεὶ φρόνησιν αἀἰοσμπκί, αἰΐαιι φμαπ- 

ανι ἐκιίεἰϊερέπμο μαε ἐεὶ φέγιινε ἐτρεξεπείαγωνι {ωρίεκπατινημο 
δεἱεπέϊα. Ω4. οἷον τὸ τοιόνδε λόγω ἰδ ΒΗΟΙΒΟΥ ΟΧρεοκαείος 0 ἀθ- 

ποίο ὁ 6. ..,᾽ ἴον πο παραδείγματνοι χάριν ἰΒ [26 ἰδίογ Ζογσηυΐα : οἵ. 

Ομαεστηΐὰ. 168», λέγω δὲ τὸ τοιόνδε οἷον ἡ ἀκοή. ἘΞ ΠΥΡὮΏν,. 18 Β, 
οἷον τοιόνδε ἄο. 3,06 αἷἶδο οἱ. Ρ. 8023. 28 ἔχει 86 ΔἸτηοαὶ ἐδ 6 
Β6186 οὗ παρέχει. 84 οἱ ποιηταί : δοοοταϊηρ ἰο ΟἸγτιηρίοάοχιια 
οἱ ἐΐα Ῥαδδαρθ Ῥ͵δίο Τ᾿ θ 8118 ΣΏΟΣΘ Ῥϑσίξοι εν Ῥασιωθηΐάθα, Ἐπι- 
Ῥοάοοδοα, δπνὰ Ἐρίομδσταῦβ : οἱ [86 Ἰδαίου δ6 αποίοα δ 11πὸ δἷϑοὸ -- 
Κυοιτ ἔγοσι ΟἶμοΣ δοῦζοοδ νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦ: ἀκούει" τἄλλα κωφὰ καὶ 
τυφλά. Ὡ δ θρυλοῦσιν 16 [06 Βροὶϊΐηᾳ οἱ ἔδο Βοάϊ. οπὰ οἶδας 

βοοὰ τδ8., 50 αἷδο θεῖον 100 ἐμο Ὀθδὲ τω88, Δ’Ὸ ἰὼ; ἰδυοῦσ οἵ πολυ- 

θρύλητα : 800 δἷῖοο 76». Ἐυκίαἰλιίυα οἡ 1], 283, 8096 δαγε οἵ ἰμὶα 
ποξὰ ἡ πλοίων χρῆσις οἶδε δι᾽ ἐνὸ: Δ προφέρει». 27 μὴ σαφεῖς 
δενὰ ἐδιοτοίοεο τοὶ ἰοδάϊης [0 σοφία. Ἴ8ὸ πὸ πογὶβ σαφής διὰ 
σοφός Ὀολοιᾳ ἰο ἐϊ)6 58:96 σοοί. Ῥ. 14, 8 λογίζεσθαι τα(ἱοοίπαγί. 
δῖ. Οἱ μήτε... μήτε... μήτε... μηδέ (Δοοοτάϊπα ἰο ἐμο Βοὰ].) δοο Βἰἄ- 

Δεῖ] ἃ δ8, 9. τοῦ ὄντοι "λ6 γεαῖϊΐϊν ΟΣ αὑφοϊμεῖψ ἰγωε." 13 
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αὐτὸ ἴα Ὡοὲ ΣΠΘΟΘΒΒΑΣΎ, Ὀπὲ Βοσυοδ [0 δηΐοτοθ ἐδ6 ἰάθα οἵ οχίδέΐτισ 
φοοΐίοσθ οὐδέν. ΟἸγτορίοάοτοδ ἰμ ΒΕ} οχρίδίπμα τὸ δίκαιον Ὁ ἡ ἰδέα 

τοῦ δικαίου. 13:1. φαμὲν μέντοι νὴ Δία, ἃ ταοΒὲ θα ρμδὲΐο ΔΏΒΉΕΣ 
ἐμ ἔμο αἴδθντοδέϊνο : οἷ. Ὀοϊονν 68 Β. 78 ». 109 ἐνὲ λόγῳ “ἱπ 080 
ποχὰ;᾽ ἱ. 6. (0 δῦχη ὉΡ, 80 δἷσοο ὅοσῃ. 624 ".--- 0 ογᾶοσ ἱῃπ ἐπΐπ 66 8- 

ἔθ:ο09 δοαπιδ δὲ ἤχαὲ εἰρῃ πηυδῦ) ; ἔδ|6 ΒΘΏ89 8 οὗ ΘΟΌΣΕΘ καὶ περὶ 
τῆς οὐσίας τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων, ὃ τυγχάνει ἕκαστον ἄν. Βαὲ 
ἐμ ἐι6 Ὀοδὲ ττίξασβ (ὙΟΣῪ ἔγοα ΘΠ Εν πὰ Ἐμπογαϊἀ 65) ἃ Πϑυ εἶθ τον 
Ὅο Ρ᾽δοοὰ ἀΐγθοῖὶν δίδοσ 8 Ῥχϑροβδί οι Ὀϑέοσθ ἔ: 6 ποῦπ οἱ νοὶ ἐδ. 
ἐδ ἀορομπάσῃϊ ; 80 Τμπογά. 8, 46 δΒαγα δεῖ τὴν φυλακὴν μὴ ἀπὸ τῶν 

γόμων τῆς δεινότητοι ποιεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελεία:.---- 
οὐσία ἱ8 [86 “ἐσθ Ῥοίηκρ, ἐδρεπίία ἰὼ [μ6 Τιδλΐῃ οἱ Ἰαΐογ ῬὨ]οβο- 
Ῥῇοσβ. ἸΤ16 βρπὶθ ἰάθα ἰβ8 αδἰξοσναγὰβ ἀοποίοἁ ὉΥ τἀληθέστατον. 
Οοάάθα υ8{1} οὔδοσυθα (ιδὲ οὐσία ψὙΔ8 ῬΤΟΌΘΔΌΪΥ ἃ ἔθσπι ἐμθῃ ὩΘΉΪ 
ἐπιχοἀποοἃ ἰπὲο ῬΒΙΙΟΒΟΡΏΥ δοἃ ἱδβογοίοσθ προΐῃ δσρ᾽δηδέΐοσι. 

24 αὐτὸ ἕκαστον “ΘΩΟὮ ἰα κοι Ὁγ ἰἐ861{᾽ δ ἰο 18 οσσῃ ρμϑουϊέαν θαΐῃᾳ. 

286 παρατιθέμενος Ἀϊξ, " Ῥαξλίηρ, δἰοηρείἀθ οὗ ᾿ἰτηθο 1" δ δῇ ἱπείσα- 

ταθιῖ οὗ ἩΔολ ὯΘ οδΣι ΑΥ̓ΑΣ] αἰσηβοῖζ δὲ ΔῺΥ ἐΐσηθ. 27 ἐφέλκων 
.ἀγαρσίηᾳ ὈΘμϊμὰ᾽ δ 56. 8 ΘΙΘΌΣΙΌΣΘΣΟΘ. 80 θῃηρεύειν : ἴθ 
ταοίδρ ιοσίοαὶ πε0 οἵ ἔδθ ποχὰ ἰβ ϑαδὶυ απἀοσβίοοα, Οοιρ. Ροϊὲξ. 
204. Ἰοδοί. 1908λ. 8.0 ". 1, 17, ἡ τοῦ ὄντος θήρα. ΤῊ ἰδ δῶτιθ 
ἍΒΥ Οἷο. ἀθ δὲ. ἀθοσ. 1, 80 68115 ἃ ᾿Ῥμιγβίσυβ᾽ δρεσμίαίον υδπαίογημα 
παίμγαε. Ῥ. 1ὅ,1 ὠὡἐ ἔποε εἰπεῖν " ΠΟΏΘΙΆΠΥ δρϑαϊη :᾽, 806 Δ. 
ΟΣ ΑΡοὶ. Ὁ. 1, 4. θ ὑπερφνώς ὧε: οὐ. Ὀεῖον 96, θαυμαστῶς ὡς. 

ΧΙ, ν. 1δ, θ.ἁ Οἱ ὅτι Ὀρίοτθ ἃ ἀἰγοοὶ Βρϑθοὶ 860 ;. Ὁ Αροὶ. 

Ῥ. 30, 6. σεῖο Ρ. ὅ1, 9. ΞΕ κινδυνεύει κι τ. Δ, "11 ΒΟΘΙῺΒ ἔπος 
1:8ὲ 986 χοΐσμΐ ΒΔῪ ἃ δ:}} ῬΑ ΠΏ ΤΥ 1οδὰδ πα ουἱ οὗ ἔπ ἀἰ βου Ὦγ 
[09 μοῖρ οἱ Ἰοσίοιϊ τοδβδοηΐῃρα πὰ ἐλιὶ5 οουιδἰἀοταϊίοι, ἐἰιαί ---. Τα 
ΒΘΘΙΩδ ἐ0 Ὁ ἐ;6 παΐιταὶ ὀχρ δηδέϊου οὗ ἐμὶ5 αἰ δου ραεβασο, ἸΤδῸ 
ποτὰ ἀτραπός ἰδ ἮΘΙΘ Ὀδθὰ ἱπ αὶ βχυγαιῖνθ ΒΘΏΕΘ: ἫΘ δγθ Ἰοεὶ ΟΌΣ 
ΜΆΥ, Ἡδηδοτχίης δρουΐ ἰῃ 6 Ἰοδγείη  (ἰ. 6. ἐσγίηᾳ ἰο διὰ ἐχυΐ ὮΥ 
ΤΔΡΔΣΒ οὗ ΟἿΣ Κ6Σ868), ἩὮΏΘῺ ἃ δ:8}} ρδέϊιταν Ἰοδὰδ π Ὀροὶς ἱπίο ἐἶπο 

τσὶ τοαὰ. ἸΤΐδ σρϑίδρΒοσίοδὶ 1890 ἱδ 6160 ἱπάϊοδ θα Ὁ ὥσπερ δεινὰ 
τίε, ἰο πδίοι βὲδ11}0. τὸ] δοσωρασοβ ἤθρ. 3, 437 δοκεῖ μοι εἶναι (ἢ 

πόλι) ὥσπερ ὑγιής τι. Τὸ εἰτοΐθ πρΐο ἨΘ 1δνθ δεδυσηθὰ ἴο 
Ὀράουϊό ἔ᾽6 ἩὮΟΪ6 Ῥαβεδίθ, 18 ὩΔΟΣΘΟΥΟΣ Ῥχοδβοχυϑὰ ἐπ ἐδθ τοσὺ 
ἐκφέρειν, δ00 βορ!. ΑἹ. 7 εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει Ἰυνὸς Λακαίνης ἧς ψις 
εὕρινος βάσιι,. ἸὨ6 ποχὰδ μετὰ τοῦ λόγον ᾿Ἰδτὸ ὕθαι οὐκί οχοᾶ 
ΌΥ ΒΟΙΩΘ 88 δὲ ἰπίοχροϊδίϊου, δαὶ ἐδοσο ἐδ ὯῸ οοχδιξ χϑϑδοῖὶ ζοσ 
δοδυχαίηρ ἐδὶα αἰ μουρσὶ ἐΠΟΥ βοόϑῶὶ δὲ δχαὲ αἰσὰλ ἰο δο δἰσοοασὶ 
ἑδιέλοδὶ ἐκ ταϑδοΐης τ ει ἐν τῇ σκέψει, Βὲ4}1Ὁ, δαδδτισηθϑ δὲ δ᾽ ̓πδΐοκὶ 
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ἐο βϑοῖθ Ῥγέμδρογθδη Ῥγοοορὲ φεύγειν τὰς λεωφόρον, Δῃὰ οΣρίοΐησ 
ἀτραπός Δ {Π0 δ1η4}} μαΐ δ ἐμδὲ Ἰοδὰ 5 );6 ομὲ οὗ 116, 1.6. ἀδοί!. 

Ι οὐὰ ἱα 1,δὲῖπ ἐσδῃδϊοϊίοι 8ὸ δ ἰο δβδΐο 6 εἰπάσπὲ ἰο ἔοχμι ἷδ 

ον ορἱπΐο οὐ ἐδ χροεὶξ οὗ εἷἱ8 οχρἰδιδίϊοι " νι θέον Βασι ἔδζη.- 
απο δβοπιέα απδοάδπι (Ὦ, 6. υἱδ δϑῖΐοσ ὩθῸ Ὑ6ΣῸ 1δίδ, 4π4]11}5 δδὲ Υἱὰ 
Σοσὶδ) ποὺ ία σοϊοίδ θ886, σαὶϊῃδ ορο ἱπ φυδοζσομὰδ σογισα γοσί δίθ, 
οὔσι δβουδυῦ ῬοσίυΣ δ ϊο 08 Σδχίτοδϑ εἰμὶ, δὰ ὑσζοροκίξυχη, Ὦ. 6. 

δὰ ναχϊ αἰΐα οοχαϊξίομδιι ϑὐποδηατ" Το οχρίδηδίϊου πίοι 1 
δδνο δὰορίθὰ δργοϑδ ἴ8 ἔδιθ τοδὶπ τΐιὰ ἐμοὶ αἰνϑα Ὦγ Ο, Ε΄. Ηοσιλδ::: 

. 9  ὁδδιοσεῖο Αδδηϊπηροη᾿᾽ οἱο. (Οὕϊέ. 1849) ». 702. ἐν τῇ σκέ- 

ψει οδιι Ὁ0 οχρίδίποὰ δηὰ διουϊὰ ποῖ ὃδο ομδηροά, γοῖ ἐ;. 6 βϑῶκθ 
ποῦ μῸ »ἱδίτιον ἰΐ τὸ μδὰ εἰς τὴν σκέψιν ΔΒ ̓ ξ ἯΘΤΘ "Δ δ11}}} ῬΔί!} 
Ἰεδβὰβ τἋ νὶξιι 1ὸ μοὶ» οὗ Ἰοχὶο61 σϑαβοιυίμα ἐο ἐδθ οοπδίἀοχδέΐοιι 
ἰιαί.--.. 138 οὐ μή ποτε κτησώμεθα: 6060 τι. ὁ55 Αροΐ. Ῥ. 30, 8. 
461{8 748, 6. Οὐκ. 8.--- ἱκανῶνΨ "10 8 δοιἰδίδοίοσυ ἄθρτοθ,᾽ Ὀθοδῦ56 ΤῸ 

ἸΔΔΥ οὐἐδίπ δὴ τπιηοοχέδί στ ομο οὗ ἐσθ σνϑα Ὁ ΣΩθ8:8 οἱ ΟἿΣ 
Β6Ώ1868. 14 τοῦτο θα. οὗ ἐπιθυμοῦμεν. 10. ἄν τινες νόσοι 

φπροσπέσωσι "1 6. Κ. τορ]δὰΐθ6 ὮΔΡΡΘΣ ;᾽ ἴον ἐδιΐα ἴογοθ οὗ τὶν 5600 
Ἀϊά ΔΕ] ἃ δ0. α. α. 18 φλναρία:ς " ΠΟΏΒΘΙΏΒΘ :᾽ φλναρίαν καλεῖ 
ὁ ἸΙλάτων πᾶν τὸ περιττόν, οὐ μόνον τὸ ἐν λόγοις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν 
ἔργοις. (ΟἸγεμρί οὐογυ). 19 τὸ λεγόμενον "88 {10 δαγίῃρ δ, 
βιον ἐμοὶ ἔθ ὀχρχοϑδίοιι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται 
οὐδέποτε οὐδέν δ Ῥγουοσοίδὶ. ὡς ἀληθῶε ἀπὰ τῷ ὄντι δ΄ο οἴξθῃ, 
δυοῖν ὃ ἐέβοϊΐ, δὐ θὰ ἰο Ῥσουδε δὶ ῬὮΏΓΣΑΘΘΘ ΟΣ αὐοίδιίουι οὗ ν6}}- 
ΚΗΟΝΏ ΒΑ (8; ΠΟΣΘ ἐΠΟΥ ΔΙῸ ἰοἰπϑὰ ἱΏ ὉΣὰδοΣ ἰ0 ΣΏΔ ΚΘ ἐδιθ Ῥββδβδᾷθ 
ΖΏΟΙΘ οἸηρδαοίίο: αἵ. 1.6. 188», ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὡς ἀληθώς ἐπι- 

δεικνύμενον. Ω5 ἐκ τούτον ἷἱΒ δαλὶ ῬΑΣΔ1161 πιὰ διὰ πάντα 
ταῦτα, Ὁυ ἐξ πουϊ]ὰ 6 Ῥόζυϑζϑο ἰο ἀουδὲ ἐδ 6 ποηπίῃουθδα οὗ ἐδο 
ἰοχὲ πὶλιέοῖι τοϑδίδ οὐ (86 δυϊμοσί ἐγ οὗ [86 Ση86.---ἰσχολίαν ἄγομεν 
φιλοσοφίας πέρι το '"ὯἼΘ ΔΙῸ ἴ00 ὈΌΔΥ [ὉΣ ῬὮΣΟΘΟΡΕΥ,, σδοσοί 
ΟΟΟΡΥ οὐτδεῖτοα τὶ τὰ ῬΑ] οδορδίοαὶ δροσαϊδέοιδ. ᾿ 428 ἀτ' 
αὐτοῦ 56. τοῦ σώματοι, 20 παρακπίπτειν " ἀἰοίξῃ ἀθ 118 ατ189 ἰὨ- 
ἐοενοπίπηξ οΔδα οἱ ἰοχέαλίο αἰα!ο δάθο ἐϑιλροχο δ᾽ θῃο." ΕἾΘΟΗΣΞΒ. 

Ῥ. 16, δ φρονήσεω: ἰπαίοδὰ οὗ φρόνησις ΟΥΪΏ( ἰ0 δΔρραὶτϊϊδέΐου ἕο 

πὸ 6826 οὗ ἐδο τοϊδεϊτο (αἰἐσδοίΐου) : 600 ποὶθ οὔ Αγοΐϊ. Ῥ. 87, 8. 
ἈϊΔ 611 ἢ 193. Β ὁ λόγοι σημαίνει: αἷ, Ρ. 1δ, 10, μετὰ τοῦ 
λόγου. 8 Ἐοξ ἴδ} δοσυκδίϊνο δυοῖν θάτερον Βοο ΒΣΔ6]11] ξ 28. ἃ. 
11 ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν "ὙΔ110 πὸ ἶνο :" ἩϊΪτγβοδίς ἀουδία ἐξ (υἷα Ὁ6 
Οσϑοῖ δυὰ πεὶΐθο ἕως: ἂν ζῶμεν, ΘΌΣΒΡ. Ὀοΐον 84 Δ. 14 ἀνα- 
πίμπλασθαι ἴδ ἔτοτι ἴδ0 δηξἐε ποεῖν καθαρεύειν 6ΔΕ 1} ὑπΔοχείοοὰ ἰο 
[ονὸ 6:0 ἐδ): Σ0:0 δρϑοΐαὶ 66:80 ' ἰο δἰ ον οἕοϑοὶέ ἰο ὃο ἰμίοοθὰ :᾿ 
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860 Ὁ. οὉ Αροΐ. ». 34, 16. ΒἰἀΔ611 ἃ 88. 17 μετὰ τοιούτων ἱ, 6. 
καθαρών. Ἀϊὰ οὶ} ἃ δέ. 19 ἴσως “ἷξ ἰδ ἰο Ὀ6 μΒοροῖ τ δ85ὸ ἮΘ 

Δυὰ μία ποτὰ δοτιοίἑπιοα ἰῃ δαδοξέίοσιδ οἵ ἃ ὙὉ ΣῪ ἀοβηίΐίο οἰδγδοΐοσ, 

“ὮΟΣΘ ἔδοχο ἐδ Ὧο ἔσϑοο οὗ ἀουϊν,---μὴ καθαρῷ---Θεμιτὸν ὃ: οἷ, ποθ 

οὮ ΑΡοἱ. Ρ. 31, 18. 

ΧΙ, ὈΞΑΊΗ 18 ΒΗΟῪΝ ἸῸ ΒΝ ΒΌῚ ἘΠῚ ὈΞΙΤΥΕΒΛΗΟΙΝ ΚΒΊΣΣν 

ΒΥ ἸῊΝ ΤΕΌΝ ΣΕΙΣΟΒΟΡΗΞΒ, ἨῊῸΟ ΟΚΆΤΑΙΝΙΣ ΟΥΟΗΤ ΤῸ ΟΟΝΟΌΣΕ 
ΤῊΝ ΚῈΔΕ ΟΥ̓́ῬΕΛΤΉ ΒΥ ΙΒ ῬΞΒΙῈΞ ΟΥ ῬΕΒΥΕΟΥ ΚΝΟΥΙΕΡΟΣ, 

ΒΙΝΟΝ ΚΥ͂ΕΝ ΟἘἸΡΙΜΔΕΥ ΜΝΜ ΜΑΥ͂Β ΟΥ̓ΞΒΟΟΜΕ ΤΗΙ͂Β ΚΚΔᾺ ΒΥ ΤῈΞ 
ΣΟΎΕΙ ΟΥ ἸΟΥ͂Ν. 

ΧΙΙ. νυ. 16, 25 ἴ. ἐλεὶ:--- κτήσασθαι, [80 ἰπΐ. δοξ., ἐβουρ) ᾿Ὁ 
Βῃου]ὰ οχρϑοὲ οὐέμος ἔθ ἑπἰυσο οσ ἔμο δοζ. τ ἢ ἄν : διε ἱποίδηοοα 
ψϊμοῦὶ ἄν ΔΙῸ ὉΥ ἼΟ ΣΏ68:8 ΒΟΔΙΌΘ, 860 ὈΟΪΟῊ 5, ἐλπίς; ἐστι---τυχεῖν. 
βγιαροβ. 198 νυ, ὅς εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται κατασγή- 
σας ἡμᾶς εἰε τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίου: καὶ εὐδαίμονα: 

ποιῆσαι. 47 παρελθόνγτι “Ῥ6πὶ,᾽ 85 τὸ οὐἱδίῃ ἰμΐο ῬοοΣὶ δἰξεσ 
οὺν ἀοδίι, Τδὸ σοδάϊως οἱ ἑμίοσίοσ :χ58., παρόντι, ἰδ ἰταρὶθτ, πὲ 
426 τὸ δυΐϊδοσίγ. 40 καὶ ἄλλῳ ἀνδρί: βοαΓ,. ἰτλποῖ 865 
δἰτοδὰγ ἀδοϊοχοὰ ἱ5 οουνίοίΐοι δὰ δηςϊοιρδίϊοῃ οὐ ἃ Ὀοέξασς 116 
δἴϊοσς ἀοδέδι, διὰ ποῖ καὶ “ αἷἶσο" ἰσωρὶθ5 ἐμοί, Ἡδοῖι πουϊᾶ, χροσθ- 
ΟΥ̓ΟΣ, Ὦδνο Ὀθθῖι δΥΪΩν σὰ δὲξος νῦν μοι προστεταγμένῃ. 291. 
οἷ παρεσκευάσθαι " εἰοὶ οοπιραχοίδτα 66601᾽ ἐδ Ῥοζί. ἰπδη, ἀθῃοίοι 
ἐιδὲ 6 865 ιἱθ ῬΌχο στοϊμὰ ἰῃ σοδάΐμοδα: ὥσπερ ἰδ δι θὰ, Ὀδοδανο 

κεκαθαρμένη ἰδ οτ εἰ: 1} ὑδοὰ οὗ α γοβϑοὶ νΐιβα οἱδαμεϑὰ, 
Ῥ. 17, 1 ξυμβαίνει “ΔΡΌΘΔΣΒ:᾿ ἴδμο οοπδίσιιοίίοι ο:9 ἀΐδοτα 

ἤχτοσα [0 ὁὩ6 υδοὰ ναῖον 74, ἄρ᾽ οὖν ξυμβαίναι. γὴν ἀνάμνησιν εἶναι 
μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων κιτιλ' Ἰπρίδηοθα οὗ οὐξμος οοξεισιοίξοι ἃσὸ ἠουπὰ ἐμ 

, δο Ὀοδὶ Ἡχίΐοσα. 4. συναγείρεσθαι “τουτέστιν ἀπὸ τῆ: σωματοειδοῦ: 
ζωῆι ἐπιστρέφεσθαι:" ἀθροίζεσθαι " τουτέστιν ἀπὸ τῆς δοξαστικῆν᾽" 
ΟἸἰγεωρἱοδοζῃε. δ. μόνην καθ᾽ αὑτήν ἰα δοϊὰ ἰῃ ἐλ:|0 ΒΩΣΏΘ ἯΔΥ 
88 ἷἱῺ Οὗοσ ὉΪδοϑδ αὐτὴν καθ' αὐτήν, δηὰ ἔδοτο ἰδ ποὲ 10 εἰ ἰαἐδεὶ 
ΣΘΩΒΟΏ ἴοΣ οὐποίἀοτίης, μόνην 886 ἃ οἷοδβ οὔ ἐδ Ρασϑὶϊοὶ οχρσοδδίοῃ. 
-- ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματοι : 8060 ΟΟὐο᾿᾽ 5 οσἰἐἰοίθηι 86 αἰνϑῃ 
ἐπ ἐδο οτἱξ, ποίθδ. Βυὶ ἐμοζοὸ ἱδ Ὡ0 οορδῃξ σζϑδδοζι ἴοζ οσοϊιεἐΐμς ἔδο 
βοοοῃὰ ἐκ, ἐμπουρὰ ἐπ Αἰεὶ Ῥχοδθ ἔδθ υχοροαίξέοι ἐδ ζΘΏΘΣΑΙΪΥ Ῥὶ 4 
ΟἿΪῪ ΟὯΟΘ δ Θοσω ρδχίβοιδ: δ: Ηοϊμάοτίέ ἰμδὲῖγ οἱέθα θεῖον 823 5, 

ὥσπερ δι' εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα, 800 ἀ16ὺ 1105. 11ὅ 5 
Ῥμδοᾶσ. 3δδ », ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθε, 
ΒΡ. 8, δὅδ 5, πταίσωτα ὥσπερ πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ πόλει. 60 
ἘΔ ἀ611 ἃ 362 (Ὁ. 321). 16 οὕτω οπίοτξοοα ἔδο Σοορλοίωρ οἱ ἔδ:9 

ῬΙΛΈ, ΣΈ, 8 

| 
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Ῥασίξοὶ ῃ"]θ : 600 δῦονο 61 σ. τούτον 56. τοῦ τεθνάναι. 10 οὐ 
γελοῖον ὧδ οπιρδιδὲὶ 8 1} χοροδίϑὰ, ἐμοῦ 6 οὐλέΐο Ἧδο χοάπϑοδ 
ῬιαιοβΒ ποιὰ ἰο 10 πυσιῦοξ οἱ ποξὰδ βίσι σεν ὨθΟθδΘΑΣῪ ἴοσ ἐδ 
ἐχρεοδβαΐου οὗ δὲ ἑάθα, την δρδίῃ σπίοτγίδὶ πῃ δ συδρίαίοχιδ: 666 ατίξ, 
Ὡοῖο, 40 διαβέβληνται τῷ σώματι "το δὲ νοτίδιιοο πὶξδ 86 

πνοὰγ." 5218 601, 2 Οὗ. δ. 41 εἰ ἷἱΒ ἱποοχίϑα οἱ ἔδο διεϊμοσί ἐγ 
οἱ ἐδ Ἰνο]δὲ χηδ68., ἢ} 16 ἐμ ίοσίοσ χδ8. δῖὸ Ἡΐ μου ἐξ, Οοδοί ἰδ ἑῃ 
δνοῦσ οἱ (6 τοδϊηρ οἱ πο ἰδές (896 αγὶξ, "οίθ). Ἡοΐπάοτῖ ἐδ 
ὙἰδοΣ ἴῃ δαγίηρ ' φυοὰ [εἴ] αὐδεοσύδηι τοροῖὶ 6 δυροτίοσέ χρθιῦσο 

Ῥοἰοεὲ, ἔδιίηθι, συϊ ἰ ορίδελνοβ ἐσαιδοαὶ οσζίΐο υχίυϑαμῃθ εἰ βοποὶ 
1». 1. πιορσὶο φᾳμαπαοσιίάενι, αἸίοσιτι δέ, νἱχ υἱάϑὲοῦ ἃ ᾿ἰγασίο δά ΐθος 
ἔπη, δὰ Κ δ]. αποὶθα 8 ΠΌΡΟΡΟΣ οὗ Ῥδδβδβθβ ἰὼ ἩδΙοΣ πὸ δυο 
ἔτο γεοῖμδοβι ἩῈ εἰ: Ἰποδοῖ, 1472. ἀὐογῃ. 468 σα. Ιρορα. 3, 062 ον. 
Ῥχοίδᾳ. 811 5. (Ηἰγδολιΐ 5 οσ ἐἰοῖδιρβ ἐβ ἸΏΟΣΘ δυϑορίῃβ : [86 Ῥχο- 
ΒΟΌΠΟΘδ ἐμθ ἩΐΟ16 δϑῃίθιῃοθ τούτον δὲ γεγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ 
ἀγανακτοῖεν ἰο ὃο " ἰοΐπηδ βαπέθπἐδο Ῥασί ριγακὶδ ἅτ ἰο ἃ βοσίῦϑ. 
Ηο δᾶὰδα " ἀπρ ΐοσπι Ῥσοίδαί, οὔδθοσο 6, μ6 οὕσῃ Κ᾿ ἐδ ]θουταΐο ὧθ- 
απᾶδα Οχϑειρ 8 οοετορίΐδ οὐ ἀΐδρατὶρυ5.ἢ ΤΏ6 ἐἰγὰ οἰδπδο Ἡλιδ 
εἰ ἰα οὐὐοὰ ἰπ δοιιοπ δὲ ἐδ βδί;θ Δ ΟΣ 88 ΤΩΔΥ ὃο ποἰϊοοὰ Ὀοϊον 
ϑ0ὺ5 διὰ 81... Ασίδίορῇ. Ἐρεϊ. 2318 1. ἡ δ᾽ ̓ Αθηναίων πόλιε, ἘΠ τοῦτο 
χρηστῶς εἶχεν, οὐκ ἂν ἐσώζετο, Ἐῤ μή τι καινὸν ἄλλο περιειργάζετο. 

45 ἐπηλλάχθαι ἱπΐ. Ῥοτί. οὗ 86 κοτθ 60:80 86 ἃ Ῥχεδοῃΐ, 6. (. 
ἐλευθέρονε εἶναι. Οπἱ μεοδαιΐξ ἰηδηϊ(νοθ δἰζος υοσῦθ οἱ Ῥζοζηϊβίηρ, 
λιορίπα, δυδροοίϊηρ, οἴθ. 666 πι. ἰ0 Οεο "Ὁ. ὕϑ8, 37. “ 268 ἀνθρώ- 
ποα παιδικά "οὈ͵οοία οὗ αἴόοοοίίξοα ἰμδὲ ἨΘΧΘ ΣΩΘΙΌΪ δυτηλη᾿ 
(ΟΡ; ΣΒ) ἐδ βαὶϊὰ ἐπέθηξ ΘΔ} ἐπ δηξἐ ποδὶ [ὁ δ ἱξ ποῖθ θεῖα 
παιδικά: Ἡοϊηπδοτί ὨΘΡΡΙΪ ΘΟΙΏΡαΣοα Οὐοσα. 482. φιλοσοφίαν, τὰ 

ἐμὰ παιδικά, Οοὐάοα οὔδοστοδ ἐμαὶ βοον. 8.108 ἰο διιοῖι Ἰοχομὰδ 
86 ἐδο στὸ οὗ ΑἸοϑείΐ ἕοσ Αὐσηοῖπδ, ΟΥρδθυδ ἴοσς Ἐπιγάϊοθ, δπὰ 

ΑἿΣ Πο5 ἴοΣ Ῥαίσοοϊμ, " 41} οὗ Ἡδοσα ΜΟΣΘ ἩΣΠ1Πρ, ἴγοσα τὴ ῬΟΊΤΟΣ 

οἱ αἰοϊίου, ἰο ἀοθοοπὰ ἰο Ηδἅοδ.᾽ 566 4160 ἤΐγυηροι, 179 ̓Ὁ. 
Ῥ. 18, 7 οἴεσθαί γε χρή "οὯΘ οὐρὰϊ ἰο ἐλϊηϊς᾽ ἔμ. μουὰ ποὶ δ 

ἘΣΉΪΠἕΐης ἰο ρ0 : οἵ, Οτίο ὅ8 ». 

ΧΙΠ, 1 ΟΟΧΤΆΛΕΤΙΚΟ ΤῊΝ ΥΙΒΤΌΣ ΟΥ̓ ΟΒΌΙΜΔΕΣΥ ΜῈΝ ἹΠΤΗ 

ῬΗΛῚ ὉΒΕΙ͂ΘΣ ΣΥῸ ἘΒΌΒ ῬΗΙΣΟΒΟΡΗΣΕΒ, ΤῈ 18 ΤΟΌΒΡ ἘΗΔῚ ΤῊΒ 

ΟΌΜΜΟΙΝ ὙΙΕῊΒ ΟΥἩ ΟΟΥΒΔΟΞ ΔᾺΡ ἸἘΚΝΡΕΙΏΔΥΟΝ ΔΒῈΒ ἘΟῚΟῊῪ ΔῈΡ 

ΒλδπΌ ΟἹ ΟΟΝΣΒΟΝΊΒΝ, ΜΗΙΙ͂Σ ΣΚΤΕΙΣ ΟΝ ῬΕΒΟΞΡΤΊΟΝ 18 ἃ ἘΞΟΣθ- 

ΒΑΝῪ ΟΟΕΘΈΤΣΟΝΚΈ ΟΥ̓ ἸΒΌΚΝ ΥἹΒΊΈΌΒ ΜΚ ΑΙ, ΣΤῸ ΣΟΆΝδ, ΟἿΟΣ ΧΟΒΚ 
ΒΟΟΒΛΈΝΒ ἘΣΨΒΈΒΟΝΒΕ ἘΠ ΠΟΡῚ ΣΝ ὉΕΔΎΣ, . 

- ΧΙΠ, ν. 18, 11 ἕτερ ἄρτι ἔλεγον τοΐοχα ἰο 67 Ἁ, 13 τοῦτο 
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Ῥοΐπξ ἰο ἔ:0 δυοοδοάϊης δορίθαοθ, ὃν ἄν Ξε ἐαν τισα, ἃ οοπιπίσαοίλοιι 
οἵ πολ Β 411». οσἷντοῦ πυρλθσοῦο ἐπισίδιιοοδ; τοοδὲ Δρροαὶίο ἐβ Ἡαχοὰ, 

1, 146 ἀνδραγαθίη δ᾽ αὔτη (6 ἐοϊοπίηα) ἀποδέδεκται---ὃε ἂν πολ. 
λοὺς ἀποδέξῃ παῖδας, δορὰ ἐπ ἔλι6 ΘΑΤΩΘ ὙΔΥ ἮΘ Βου]ὰ αἷδο οχρὶον 
ΤΈῦο. 3, 63, ἀ αὔχημα μὲν γὰρ καὶ ἐπὸ ἀμαθία: εὐτυχοῦς καὶ δολῷ 
τῶι ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναν»- 

τίων προέχειν, ἐβουρ ἔμοζο ἐπο βοδοὶἑοδὶ οὔθοζγνοδ λείπει ἐκείνῳ : 
νυὲ οἱ, Τπυο. ὅ, 14 τὸ καλῶ; ἄρξαι τοῦτ᾽ εἶναι δὲ ἂν τὴν πατρίδα 
ὠφελήσῃ. Ἶ, θ9, 1 νομιμώτατον εἶναι οἵ δἂ»---δικαιώσωσυιν. 18 
οὐκ ἀρ ἦν “Ὧ6 γὙῶϑ δίϊοσ δ}} τοί :" ἄρα Οχροδδϑα (π6 οοτχοοίΐοι ὮΥ 
Θχροσίοσιοθ οὗ ἃ Ῥεοοοῃοοϊνθὰ ἑστωρχθεδίου : οἱ. ἤοση. Οἁ. 16, 418 Ζ΄. 
᾿Αντίνο᾽, ὕβριν ἔχων, κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν Ἐν δήμῳ Ἰθάκης μεθ᾽ 
ὁμήλικας: ἔμμεν ἄριστον Βουλῇ καὶ μύθοισι" σὺ δ' οὐκ ἄρα τοῖος ἔησθα. 
16 φιλοχρήματοι καὶ φιλότιμος “8 Ἰοναῦ οὗ Σοπθ5 διὰ ἃ Ἰσυοσς 
οὗ ΒοποῦΣ :᾿ ἐδο φιλόσοφος ΒΙΣΙ ΘΒ δἰξοσ ἐδ φοοὰκ οὗ ἔδο δουϊ;: 
ἐθοθθ ὙΠῸ 1Ο]]ΟῪ οὐδὸς οιβ, ἰΣ οὗ ΘΟΌΓΕΘ ἐο ἐδο φοοὰπ οὗ [86 
γοὰγ διὰἃ οὗ οἴβ:ηοθ: 800 ἔδιυ ἀἰδίϊποίίοι τοδὰς Ὁ Ῥίδίο ἰτοϑοὶῆ 
1οᾳᾳ. 8, 0975, δκοὰ εαἷβὸ ἐῃ ΟἿΣ ἀἱδϊοχυο ὑοΐονν 82 σ.--- πον ὧδ 
ΦΡΙΟΌΘΌΪ,, ἐπ τοοοΐ ἐπδίδῃοοα. ὯΘ τοῖς οὕτω διακειμένοις 

ἱ, 9. ἐδ Σο8] ῬἈΣΙΟδορδοσα Ἠδο ἐγοδὲ ἔμο Ὀοὰγ ἰῃ ἐδ 6 χωδῆπος ἐπὰϊ- 
ςαἰθὰ ὉΥ βοοΣ.--- ἀνδρεία ἴδ πῃ 6 Ῥίαἰοηΐο Β6:80 ἐδ νἱγέπο οὗ 86 
ΘΟΌΓΑΩΘΟΏΒ Ῥατὲ οὗ [Π6 δου], σωφροσύνη ἰδδὲὶ οἱ [86 ἐπιθυμητικόν. 
23. πτοέομαι 8 ἃ ποξὰ ΔΙπγοεὲ ὀχοϊπείγο Υ πδοὰ ὮΥ νοοία διριὰ ὑλιΐϊο- 
ΒΟΡΩΘΣΕ; ἐπ ἐδ6 ἰδίίονῦ ἐὲ ἀθῃοίθα δΔὴ ἱπογάϊηδίο ἀθαΐσο ποῖ Ὀδδβοὰ 
ὉΡΟΩ χαϊξο δὶ ατουπᾶξ, Ὧ5 ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν : οἵ. ΔΌΟΥΘ 
εἶναι ἐν φιλοσοφίᾳ δηὰ Ἰμοδοῖ, 1724 διάγειν ἐν φιλοσοφίᾳ. 2βΒβ εἰ 

γὰρ ἐθελήσεις ἰδ {6 τοδαϊηᾳ οὗ ἐμ Βοάϊ,, θπῚ 88 την οἶος βοοὰ 
ΣΩΒ8. ἰιἱᾶτὸ ἐθέλεις, ἐξ ἰ8 ἀἰδῆουϊε ἐο ἀϑαϊὰθ Ὀοΐπϑοι ἐπο ὑἐνὸ χοδϊησε. 
ἐθέλεις 18 ἔλθ Σορϊησ δὰ ορίοα ὮῪ πιοδὶ οἀὰ.: ἐξ ΣΏΔΥ ὈῈ ἀοίομ θὰ ὮῪ 
[6 αἰπλϊαν ρδβδαρθ Ῥχοίδα. 8344 εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολαΐ- 
{ευ»--αὐτό σε διδάξει. ΑἸοΐδ, 1, 1232 », εἰ ἐθέλεις τοὺς Λακεδαιμονίων 
πλούτου: ἰδεῖν, γνώσει. Οἱ ἔλθ οὗδιαῦ μοι ἐξ ἸΏΔΥῪ ὃὉθ δαϊὰ ἴοσ 
ἐθελήσεις, ἐμδὲ ἐδ 18 ΤΏΟΣΤΘ δοσιχοίθ ἐπ ἃ ρτδσωσαδιϊοδϊὶ ροΐῃς οὗ υἱόν, 
αρ ἃ ὈΘΙΏ ΠΔΟΣΘ ΤΩΙΘ ἐπ ΟΧΡΤϑβαίοβ οὗ ἐπα κί πὰ, Βοϑσβ τοὶ ὙΕΣῪ 
᾿Πκοῖγ ἕο ̓ιᾶνϑ ὑθθμ βαρεἰϊἑα οα ὈΥ Δ δοσὶῦ 207 δὲι οτἱφίπιοὶ ἐϑέλει:.--- 
τῶν ἄλλων"-Ξ τῶν πολλών. Ῥ. 19, 1 ὅταν ὑπομένωσιν ἰδ Δι 61.» 

Ῥδιδεῖο δὰάϊἑέοι " οἱ ααΐάθηι--- : Βέ4115,. οοιρ. ΕΟ ΥΡὮΣ, 7 , οὐ 
δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθᾶν ἐχθροὶ ἀλλύλοις γιγνό- 

μεθα, ὅταν γιγνώμεϑα. ῬῺΪ!. 81 5, δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο ἐν ᾧ τὲ ἐστιν 
ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάθοι γίγνεσθον, ὁπόταν γέἔγνησθον, ἰδεῖν 

τᾶς, 2. Το νογὰρ καὶ δέει εν προ Ῥεονοδὰν σαν Α εἴομο, δα 

8ὃ--3 
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ἐξ ἰο ἱπεροκεῖνῖο ἰο δηὰἃ ουΐ ἃ ἀἰδογοποθ Ὀοέπϑας " Ῥεΐπᾳ δίχα" δηᾶ 
ΦἔραΣ :" ἵπιὲ Ῥοιδιδρα πὸ τοΐριϊ 6150 οοπ᾽οοίατο δειλίᾳ ἰοΥΣ δέει, ἩΝΘΣΖΘ. 

Ὁ. πὸ οδίδίῃ δίϊασνασὰδ ἃ ϑοσῃρὶοίθ ρδσδὶ!οΐδαι ἱῃ ἐπ σοροξἰἰίοι οὗ 
δια οχρεοαεῖουι. Ῥὶαίδσοι, Βοιιυὶϊ. 87», δ Ἰυἂθα ἰο [16 ὀχρσθδδίοι 

πὸ 1, 4.: ὁ δέ, ἐκεῖνο τὸ τοῦ Πλάτωνος, ἀτεχνῶς ὑπὸ δέου: ἀνδρεῖοι γενό- 

δ᾽ οἱ κόσμιοι «εἰ οἱ σώφρονες : Β06 ΔΡΟΥΘῸΟ ἩΪΟΙΘ ἐδ6 

ΜΝ οὗ σωφροσύνῃ ἰδ αἱ το. 8 ὙΊΙ ἔθ δογπἀοίοι ἀκο- 

λασίᾳ κ. τι Ἅ. ΘΟΙΏΡ. ἐδ! αἰπαΐϊον Ῥδδεδρθ Αροὶ. 222, ἣ μὴν ἐγὼ 

ἔπκαθόν τι τοιοῦτον' οἱ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες κι τ΄ λ. 10 ἄλλων 

ἀπ. ὑπ᾽ ἄλλων : ἔδθ ἐνο ἄλλων δΔ΄Ιο δοσζϑίδεϊνθ: "ἘΠ6Υ δοδίδὶ ΤΌΣ 
δβοῖλθ, θοΐηᾳ ταδείοσοὰ ὮὉῪ οἰδοσε. 15. γὰρ εἰδηᾶξκ, 86 ἐἰ οΐθῃ 
ἄοοα, ἱπ ἐμ οροιίπα οἶδυδο, δὸ ἐμπδὲ ἃ υσγουίουβ οἱ ραὶθ χσεὶ ὃθ 
δεοβυτηϑὰ, 6. (. "ἀο ποῖ δρρεοτο οἵ ει αἱ Ὁ106, ζ01.--.᾽ μὴ--ὖ 
ὁ γἰἀο "6 εἱὲ.᾽" 18 ΤῈ Ῥζορ. πρό ἰἱβ Ὦθ10 πδοὰ ἰο ἀδωοίο ἐῃ- 
(οσοδσιμο : 660 9611 ξ 688 (. ΩὉ ὡνούμενα ὯΔ ὮΘΣΟ ἃ ῬΔδεὶνθ 
δοΏδ0, Ἡδιοδ ἐδ6 ΤοχὉ ΦΘΏΘΣΑΙΪΥ δάσηΐεθ ΟΣ ἐπ ἐδθ νοσίοοὶ ἑώνη- 
μαι: 8.411, ἐδποζοίοσθ Ῥσοόροδϑα ἰο χϑδὰ ἐωνημένα, ναὶ ἐδογο ἐδ Σ0 
ἀουδὲ ἐμδὲ π δργοοσωθεὶ Ἡὶδι πιπρασκόμενα τὸ ἩΘῺΣ ἃ ῥχοδαῃξ Ῥαζ. 
ἐἰοὶρῖο, δεινὰ ἐμασο ἰδ 20 αἰἑοσῃδέϊνο πὶ ἰο Ὀοϊίονθ ἐπὶ Ῥ]αῖο μδ5 
οσο υδείΐϊασγοι ἰο 160 ἐδ) Ῥγοβοηὶ Σέ ἃ Ῥβαΐὶγθ σωϑδιιΐτα. (0 αἷδο 
Ῥο;. Ρ. 376 διὰ 2011 ἃ 868, 8.) Χοποόρδοι (ὐφαοδίσ. 8, 3) τιδο8 
ἑωνεῖτο 88 ἃ ῬΘΒεῖγο. ᾿ Ὧ4 καὶ προσγΎ. καὶ ἀπογ. "ἼΟ τοδέξορ 
ἩδποΐδοΣ ΠΟΥ ΔΙῸ Ῥζϑϑοιὶ οὐ ποῖ." . 87 σκιαγραφία "ἷ8 α ἰαγουτ- 
ἐξο Ῥῆγδδο τὶΐ Ῥὶαῖο ἰο ὀχρεοδα ἱποοιηριοίθιιθδδ οὐ δλείελίπει." 

ΘΟΣΡΡΣΒ: οοξορ. Ἐθρ. 10, 602 σ. 3, 86 ο, Δῃἃ οδρο6. Οτἰἐΐα5 107 σ, 
σκιαγραφίᾳ... ἀσαφεῖ καὶ πατηλῷ χρώμεθα περὶ αὐντά. Οἴἷοατο Τπ66. 
8, 3 ἰσδῃαϊδίϑθαο σκιαγραφία ὮὉῪῚ αὐμπιῦγαία ἐπιασο. ΑὐἱδιΟΡΏΘΩΘΕ, 
Ἑτορα 1498, τιδοα [6 ἑόστὰ σκαριφισμός ἴον ἐδ: Βδιηθ Ελιΐτ κα. 29 

τὸ ἀληθές "ἰ9 ἰσὰο ἰπίησ,᾽ ορρι ἰο σκιαγραφία, Ἡδΐοῖ ἀσῃοίοθα 
ΤΔΟΣΟΙ ἃ οουπίοκγίοϊξ. Ῥ. 230, 1 τῶν τοιούτων ἱ.6. τῶν ἡδονῶν καὶ 

φόβων καὶ τῶν ἄλλων. 8 καθαρμός 'αἰδοτα ἴτοῦλ ἔπ 6 ἰοτοροίτα 
κάθαρσις, 88 ἐδι0 Σοδ}}} ἔγοσῃ ἐδ: Ῥχοοϑδδ,᾽ ΘΕΌΡΧΒ, 4 οὗτοι 
4 [[ο60 ἔβροῦδ χτρσι.᾿ ΤΠ6 τογείοσίοα δ. σωδεξϊομοα 86 ἐθΟΥ ῬὉΣὸ- 
ἰοραδοὰ ἴἰο ΘΟΏΥΟΥ καθαρμός Θενὰ δΟΟΌΣΟ ῬυΣὶ ἐγ ἐπ δηοίδμος ποχὶὰ, 
δ αἰνίττεσθαι "ἰο ἐπάϊοαίθ ἱπ δὴὰ ΟὈΘΟΌΣΘ ΣΏΔΏΣΟΥ :᾽ ἐδ ποσὰ ἰδ 

πεοὰ οὗ ἐδο οτϑοῖοδ οὗ Αροϊῖο, Αροϊ. "Ὁ. 7, 18. β ἐν βορβόρῳ: 
Ῥιοιξπυδ πἩδο χοροϑδὲδ ἐλιῖα ἀοοίχίηθ ἐπ δἱυροαὶ ἐν δδσοθ ποσζὰσ 86 
᾿Ὸ αν μοῖθ (ἔπη. 1, 6. Ρ. ὅδ.) πυρροεία ἐδ σϑϑδοὺ ὅτι τὸ μὴ 
καθαρὸν βορβόρῳ διὰ κακίαν (λω. ὀἔὈΓκΓῸΤΏΟ ΟΥΡΒΐο ᾿ΐπο δἰυδοὰ 
ἴο ἐδ πολλοὶ μὲν ναρθηκοῤόροι, παῦροι δέ τε βάκχοι Το ἰδίξος ἰδ 
ἐδο ϑιϑσοϑ νοῦ ἰο ἐδ: 9 Σϑαΐὶ δινὰ επιϊππείοδίΐο ποκοιίρροξα οἵ Ὁ ΐοεγ-. 
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βῦ, ἐδ. 6 χες ἀασποίθα ἔμοθθ ἯΔΪῸ βϑϑῖὼ ἐὸο Ὧθ ἩΟΥΒΒΙΡῬΟσα δ ἐΔΟΥ 

γ͵οῶσς ἐδ6 ταμὰ υδοὰ ἰὼ ἐδθ Βαοοιίο σου, ἐπουσ ὩῸ ΟὯΘ ΚΩΟΥΤ 

«ἰδὲ ΠΟΥ ΣΩΔῪ ΣΟΙ 6 δἱ μοασί. Τὸ οχρχϑεϑίοι ὈΘΟΔΙΘ Ῥζὸ- 
σοσοΐδὶ οἱ ἐδ χοαθθπου οἱ Ῥσγοίοδαϊοσι δα οουϊγααοίοαὰ το ἐδο 
ΤΑΣ οἵ χοδι ἐγ. ΟἸθιθωβ Αἷοχ. ᾳυοίθα ἱξ, Βίσοια. 1, 8 92 δπὰ ὅ, 
ξ 171 δ8 ἃ Θϑῃῖ]9 τοαχίτα ῬαΣ8 1161 ἰο πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλἔγοι 
δὲ ἐκλεκτοί, δὲ Μαι. 20, 16. 11 Ὑ᾽ο κποὶ δὲ ἐδ:ο τοδὶ ἔοσοϑ οὗ 
4.0 Ῥοτί. Ῥασιϊοίρὶθ πεφιλοσοφηκότες ὉΥ οοπείἀοτίηᾳ ἐξ Θα04] ἰο 

φιλόσοφοι ὄντε. 11 ὧν Ῥοϊοιρδ ἰο γενέσθαι "10 ὈΘΟΟΙΖΏΘ ΟΣ9 

οἱ νΒοιλ᾽ 14 ἡνυσάμην "δνὸ δολιλθνοὰ δοχοοίίηρ ἴον ταγεοῖ" 
ΤΏΉο6 Βοὰϊ. Σὴ8. χοδὰδ ἠἡνύσαμεν Βρὰ ἐΐθ ΒΔΙῺΘ σοδαϊτς ἰδ ζουπὰ ἐπ 

ΟἸοια. ΑἹ. δίσοιω. 1 892: ναὶ ἐδ αϑοπι ἀΏΘ ἐο ἐδιο οτος οἱ ἃ 
βοχσὶδο πῶῆο ἑπίσοὰποοὰ ἐδ ῬΊΌΓΑΙ ΒΟΙΘ ἐΏ ΘΟὨΓΟΣΤΟΑΣΕΥ Ἡλεδι ἐὲα 61.» 
Ῥἱογηαοα ἱπ ἐδ ἀροάοαὶβ, ἐπουρὴ ἐποΣΘΌΥ ἀθδίσογίπα [6 ΕΥΤΟΣΟΘΙΣΥ 
οἵ ἐδο ῥτοίβαΐδβ, 20 τοῖς δὲ κιτιἍ, Βιουϊὰ δ ἰχδοβὶδἐοὰ " δἷ- 
(μουσῖὰ ἐδ ἌΡΡθασα ἐποσοάϊοἷῖο ἴἰο ἔδο στωυϊυο. ἩΗΪτροδὶς οὔ- 
ΒΟΣΥΘΒ ' 6δὲ δΔὐποίδιϊο Ῥγδθροδίοσα βαΐοὶὲ ρμοϊδία ὁχ βοαπϑηεΐρυδ εἷς 
τὰ δὲ περὶ τῆς γνχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποι:, ὙΘΣῸΣΒ 
(ὐονεοίΐα, ααἱ ἀδσμλ θδῶθ δὰ ἀπρἰἑαἰϊομθια δὰΐοσὶ, ὩοῺ ἐρθο 
Βοογαίοδβ." [6 ἰδ ὙΘΙῪ Ῥιόῦδῦϊο ἐπεὶ Ηἰτθοδίὶᾳ ἱβ χίρσηξ ἰῃ ἰδ 
βυδρίοίοῃ. 41 εἰ---οἶμι ἀΒΒοτησδ ἔδυ δοσάἑξῖος; 86 δἰσηοαΐ 06Σ- 
ἰαΐπ τ 16 ἔδο ορίδεϊντο ἐμ ἐ89 δροὰοασὶβ Ὁρβοϊὰθ ἐμο Ὠγροϊδμοίϊοοὶ 
οδγδοίοσ οὗ ἔ: 6 τΐ 019 δ6} 666. 

ΣΙΥ͂, ΒΟΟΒΑΤΕῈΒΊΑ ΔΒΚΕΡ ΒΥ ΟΕΒΕΒΊΟ ΝΈΟΙ ΤῊΞ ΒΕΛΒΟΧΒ ΧῸΚ 
1Π8 ΒΕῚΠΕΨ ΙΧ ἃ ΣΌΤΌΠΕ ἘΣΙΒΤΕΝΟΣ, ΑΧΡ ΔΟΒΕΕΒ ΤῸ ΡῸ 80. 

ΧΤΥ͂. ν. 30, 20 ἀσιστίαν [85 ἐθ τηοδηΐηρ οἱ “ἀουδι,᾽, Βαποο ἐδ 6 

οομδέσ. τὶ μή: 9612 814 ὁ. ΤΏο {0]ἹΟΝΪΏ δοιυίθῃοθ ἐᾷ σαῖμοσ 
ΔΉΪΤΑΣΪΥ οχριθυβθὰ ἱῃ δῸὺ [ΔῈ 86 (80 ποχὰδβ οὐδαμοῦ ἔτι ἧἦ ΟΟΟΌΣ 

ἐπίοϑ ἱῃ οἷοβθ ὑσοχίπιλέγ. Βαυΐ ἰξ νουἹᾶὰ Ὀ6 ΣΑΒ ἰο δυδροοί ἐμδὲ ἱῃ 
ἐδ δοοοῃὰ μἷδοθ ἐμθ9860 ποσὰβ ἂζὸ ἀπ ἰο δὴ ἱμπίοσροϊδίοσ : ἐβουρὰ ἐὲ 
Ββηιου)ὰ 06 δὐἀοὰ ἐμαὶ ἮΘ ΔΙΘ 50 πΌΙΣοΘ ΟΠ πἰξπουὶ ἔποθ. Ἐϑαῶθα 
(ἷδ, ἔο δαουγωδοίοῃ ἰὼ εὐθύε δ ὙΟΣῪ Βα, διὰ μοσῆδρα ζΖοιθο ἰδ 
σα ἰὼ δδάϊῃᾳ καί Ὀοίοτο εὐθύ. (Α Ῥάδααρο βἱσωΐ}ον ἰο ἐδ ὑσοδαιὶ 
οοσῶχα Ὀοῖον 845. Ηἰσδοδίᾳ ἀουθέδ ἐδο διε μοηἐἰοἱἐγ οὗ ἔπ6 ποσὰ 
διαφθείρηταϊ τε καὶ ἀπολλύηται Ῥ. 31, 1, διὰ ἰξ τουδὶ Ὀο οομιέοδεοὰ 
ἐμαὲ 411 πουἹὰ Ὀ6 βιωοοὲδ υἱίμβουξ ἐπ9...) ἸΤὯθ οομοίν. οὗὨ εὐθόε 
ΜΙ ὁ Ῥαχέϊοὶ ἷο ἰβ ποὶ σασο; οἵ. ὑοῖον 7ὅ 5, γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶ- 
μεν, διὰ ἰΌὉ. ὁ ἠτιστάμεθα--- εὐθὺς γενόμενοι. ἸἸὮθ ἐπντο Ῥασεξοὶ θα 
ἀπαλλαττομένῃη κηῃὰ ἐκβαίνουσα Ὀδϊοπᾳ, Ὀοΐ ἰ0 εὖθύε “186 τηοτηθῃὲ 
το δου] ϑοραγαῖϑο ἰἰδο}ΐ ἔσουι ἔμ 6 Ὀοὰν διὰ ἀορασίδ ἔγουλ ἐδ οἴχηται 

.- »,.. 
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διαπτομένη "ϊὶ ᾳο68 γίῃρ δ Φὥσπερ πν. ἢ καπνὸς διασκεδ. "γϑ 8}- 
ἕως κο ὁ Ὀχοδὲδ οἱ βππιοκο" Ῥίδίο δἰ Ἰυθα ἐο ἐμο μορυΐασς δοϊἱοῖ 
ὙΠ τερασὰ ἰο ἀδδὲλ: δο πὸ πὰ ἰῃ ἔδο Ῥορυΐασ ροοὶ, Ηοπμεσ, 1]. Ψ 
100, ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠύτε καπνὸς Ὥιχετο τετριγνυῖα. Ῥ. 3], 
δ ξυνηθροισμένη ἷδ [86 διοῤὶἐΠοαὲ5 [0 διασκεδασθεῖσα. ὃ ταρα- 

αὐυϑία "Ἰυάὶοὶϊξ οορδττιδέὶο ατὦ βου οπεΐα αἱ ὅλο 5 οἱ ἱπαγοὰ Ὁ1}15 δὰ 

Ῥιοῦδ ἐξ δίθμι οχριϊοδίο," ὙΥΥΣΤΕΧΒΑΟΝ, Ἠμβοὸ οὔϑασυθα ἐμδὲ ἐδπὶς 
[60 οἱ ἔδο ποχὰ ἰδ Θδροοΐδὶἰν ἰγοαυθηξ ἱπ ῬΙυίδσοῦ. [Ι Ῥίαϊο Του. 

4, 720 Δ παραμυθία δηὰ πειθώ δῖο σοτηυϊηοὰ.----- πίστις ᾿Ῥτοοί᾽ ἴῃ 
ἧξα οεἰχίπδὶ τωυδιΐηρ, ἴσοτι τοοῖ πιθ- ἱπ πείθω. 10 ἀποθανόντος 

τοῦ ἀνθρώπον "οἱ τὴῶσι ὙΒοΏ ἀορῖ, [80 δυξίοἶθ ψ ΘΠ, ΘΑ] βοα ἐμῸ 
βαθοϊδιηξϊνο, δὰ ἐἰιο ρατέϊοὶ ]6 ἰδεῖ ἰὼ δρροδίιοῃ. 8.0 ὈοΪον αἱ 

Ὀεζ. οἵ οἷν. ΧΥ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων. 11 φρόνησιν 

Σοδδοηΐ ἰΔΟΌΪΕΥ " 600 Ῥοῖὶον 111 5. 18 διαμυϑολογώμεν: 
806 δυονθῦϊ κ᾿ 15 ἂν ὑυοϊομαθ οὗ ΘΟΌΣΒΘ ἰο εἰπεῖν. 17 

ἀδολεσχῶ: διροῃρ οἶδοσα, {86 οοπιὶο Ῥοοίῖ Ευροὶα ποιὰ Ὀεείοπεοὰὶ 
ἜΡοΣ βοῦς. ἐ:6 ἐἰεῖο οὗ ἃ ττωχὸς ᾿ἀδολέσχηι.------οὐ περὶ προσηκόντων 
- περὶ οὗ προσηκόντων δοσοτιΐηᾳ ἰ0 ἐἶἸ6 σαξίοιιδιγ ογάοσς οἱ τογάν, 

εἴ, ΤΏ. 8, 07, 2 οὐ περὶ βραχέων. Οὐδιος ἱποίδημοοθ δὸ αἷνϑι ὮΥ 

ἘΔ 6]} καὶ 208. 

ΧΥ..ΧΥΙΪ. ΔΒΟΥΧΝΣΝΈ 1.: ΤΗᾺ ΟΥΟΙ͂Σ ΟΥ̓ ΣἸΤΕ ΟΑΝΧΟΈ ἘΝ ΙΝ 

ὉΈΔΤΗ ΚΞ ΤΗΣ ΒΕΝΕΕΞ ΟΥ ἸΟΧ.ἘΣΧΙΒΤΕΝΟΚ, ΔΧΡ ὈΞΚΑΤΗ ΜΌΒΤ ΒΕ ΟΧῚΣ 

1Ἐ᾿ΞὀἔᾧὋὀ ΒΈΛΕΤΙΜΝΟ ΟΣ ΟΥ ἃ ἘΚῊ ΒΕΟΙΝΝΙΧΟ. ᾿ 

ΧΥ͂. ». 31, 10 αὐτό "1:0 ᾳυδείΐοι ἐπ Ὠδηά .΄--- οἶσε ἄρα δἰδὰβ 
ΒΟΙΟ δὸ ἐπ ΤΈυο, 6, θ0, 3 ἀναπείθεται---εἴἶτε ἄρα καὶ τὰ ὄντα μη- 

νῦσαι εἴτε καὶ οὐ. Ὑμο δὰὰϊἐίοη οὗ ἄρα πῃ ἐδο ὅσειὶ Ῥατὲ ἱπάϊοδίεβ 
. δδὲ ἔδοτο ἐδ ατοδέοσς ῃσοδυιηρίίοῃ οἱ χα ἴος ἐδ ἐμδῃ 20. [9 

. φοοοιμὰ Ῥοβε Ὁ 1 γ. 2] παλαιὸς λόγο! ἀεῃοίθα σωοβ ῬσΣΟΌΔΟΌΪΥ 
πο ἀοοίτίῃο οὗ ἐδ 9 ΟΥρμίο Ῥοοὶδ διὰ Ῥγχγίδδαρβοσοδῃ: ἘΣ ΟΘΟΡ ΒΟΥ; 
αἱ πῶιοὶ ΟἸγειιρίοάοστιβ δα ἱπ ἷθ Ὡοὶθ οα ἐπα Ῥαβεᾶρθ Ὀρφικές 

τε γὰρ καὶ ΤΠνθαγόρειος (Λόγοι) ὁ πάλιν ἄγων τὰ: ψυχὰς εἰς τὸ σῶμα 

καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀνάγων, καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις, Τιΐβ 
ἀοοίσίο ἐδ, 88 Ὠθτο, 6619 παλαιὸς λόγος Μθηο, 81 Βα, ἩΗοχοὰδοίῃ 

4, 128 ὙὮΟΣΟ Ὧ6 δροαῖκ οὗ ἰδ βδῖὴθ ἀοοίσί ῃθ 86 Ῥϑοῦ δ ἰο Ἐπ 
Ἑεγριΐδοα, ορεοσνυοδ, τούτῳ τῷ λόγῳ εἰσὶν οἵ ̓ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, οἱ 
μὲν πρότερον (Υἱκ. ἐμο ΟΥγνΐο βοδοο), οἱ δὲ ὕστερον (ἔ:6 Ῥγίδαρο- 
τοδσδὺὸ, τῶν ἐγὼ εἰδὼς: τὰ ὀνόματα οὗ γράφω. ἘἙτωροάοοϊοδ 

δῖ6ο μοϊὰ 11:6 δαῖθθ ἀοοίχίῃθ, Ἡἱίμοδα ἰδ 1ἴηοα ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ 
γωόμῃν κούρῃ τὰ κόροι τε, Θάμνοι τὶ οἰωνόξ τε καὶ εἰν ἁλὶ φαίδιμος 

ἐχϑόέε (οἰδοτα καὶ ἐξ ἁλὸς ἔϊποροι ἰχθύε), [1 8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἸΘΟΘΒΒΔΙΎ 
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ἐο Ῥοΐῃξ ου 8:0 οοποίχποίΐοιι οἱ ἐΐο ποχὰβ, ὡς εἰσὶν ἐκεῖ, ἐνθένδε 

ἀφικόμενοι. 24 πάλιν γίγνεσθαι---ἰῶντας ἰ8 Ἑροχοχοακὶα οἱ 
τοῦτο ἴῃ ἴ86 Ῥγοοθὰϊηρ ποσὰβ.Ό [πὶ Π6 ΒΔΙῺΘ ΣΩΔΏΙΟΣ ὈΘΊΟΥ, 71 Β, 

οὕτως ἰδ οχρ᾿αἰηθὰ Ὁ δῷ ἰπδοϊ ἶνο αἰδυδο. 25 ἄλλο τι ὅ: ΒΟ0Θ 
Ὡ. ΟἹ ΑΡοὶ. Ρ. 12, 1δ. 47 τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι "οἵ ᾿μΐα Ὀοΐπα δ0᾽ ΟΣ 
εἰχῃθ.᾽ ταῦτα ἰδ ἩΒΟΣΘ ἨΘ δου Ἱὰ χαῖβοῦ οχρθοὶ τοῦτος Ὀυὶ 
8060 αὔογο 63 », τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα φευκτέον εἶναι κιτ.λ. Ἡοΐυ- 

ἀοτέ δηὰ ἩΗἰσγθομίᾳ δάορὲ Εοσαείοσ Β οοῃ). αὐτὰς, δ6. τὰς ψυχά:. 
Ῥ. 32, 8 κατὰ 0. 56}. 868 ἰῃ ἐδ Ὀθ8ὲ Αἰξο Ὑσίξοσβ βοιπιοίξιθα ἐδι6 
ΒΘΏ8Θ 'ἩϊῚΔ χτοραχὰ ἰο:᾽ ΚτίοΣ ὃ 68, 324, 3, Ἀϊὰ 611 ὃ 121 ἐχαπδ- 

Ἰαΐοα "δοσδίαοσ ἐμὲ Ὡοὶ 886 δ: αἰἰσί δα θ οὗ χτηδη κί ἃ οὨ]γ,᾽ διὰ δα ὰβ 
“κατὰ, πὶ 8 Ῥτοζηδηὶ 1860, ἰδιι ἀδ ζ0. ὡς κατ᾽ ἀνθρώπων λεγόμενον." 
800 δἷβο 9611} ὃ 628, τ, 2. θ. ἄρα ἰδ ῬΓΟΡΟΣΙΥ υδοὰ ἐπ ἀϊγοαοὶ 
αυθδίξουδ ΟὨΪΥ, Ὀαξ δοπλοεΐτοοθδ ἐξ ΔΡΡΘΔΣΒ δἷδὸ ἐμ δὴ ἰῃάϊτοος 40168- 
ἔοι, 6. (. [,0ὸϊ. 186 »ν, δεῖ καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν ἄρα τεχνικὸς 
ἐστιν. 8.0 διαί αἰσϑοῦὶγ ἐμ ὑἐπ6 ποχί δβϑοξίος, 1. 10.--- ἔοχο δραΐῃ 

ἔ:6 ποζὰβ οὐκ ἄλλοθεν--τὰ ἐναντία ΔΙΘ ἔ16 ΘρΟχορθϑὶβ οὗ οὑτωσί. 
1Δ αὑτῷ πουἹὰ δο Ῥοβυΐοῖθ, Ὀὰϊ ποῖ Ὠθοθδδασυ. 1}. 0 ᾿πδηϊεὶνο 
οἶδυβοα τ ὮΔΥΘ 8 ΣΟΙΊΔΥΪΔ0Ϊ9 ἱπδίαμοθ οὗ ἃ ἐγαπδιἐΐου ἤσομλ ἐδ 
φυγαὶ ἰο ἐδ κἰπσυΐαῦ; [86 δἰταρὶοδὲ ὀχρίδυδέϊοῃ οἵ ἐξ ΣΏδΥ Ὧο ἰουπὰ 
ὮὉΥ δδδυσοὶμᾷ αὐτό Υἱτέθ4}}γ - ἐν τούτων ΟΥ̓ τούτων τι. 18 ἔπειτα 
ἷδ ὮΘΙΘ ΤΩΘΣΘΙΥ ἐθιηροσαὶ, 88 ἰβ βῃονῃ ὉΥ ἐμ6 Ῥτϑοθάϊᾳ, πρότερον: 

ἷπ [89 ρδσγαϊοὶ βοηΐϑῃοε Ἡδιίολ 20] ὁν ἐξ ἰ8 τορδοοὰ Ὁ ὕστερον. 
ΤΏ ἱα ἃ ἀἰδογοηξ τ866 ἔσοσῃ ἐμ οὩθ οχρ αἰπϑὰ ἱῃ ἢ, οὩ Αροϊ. Ὁ. 
6, 8. 19 ἱκανῶς: ἔχομεν τοῦτο " ἀἂο πὸ πηδοταίαπὰ ἐμΐα ποτοῦ ρμῖν, 

ἐβ ἰξ κυιδιοίο με γ Ῥσονοὰῦ Ῥμὲϊον. 80 Ε, ἔχω καὶ μάλα ἱκανῶ:. 8:60 
δἷδο ποίθ οἱ Οσὶίο "Ὁ. 4, 9. 23. δύο γενέσεις "ΣΟ ΠΟΙ ΘΓΑ ΙΟΏΒ᾽ 
ἱ. 6. ἔπνο ἀἰδοτουὲ οἰαροϑα οἱ ἀονοϊορεηθης. ὙΥμδὲ ἱβ χηθδαῆΐ, 18 ζαχέμοῦ 

ἐ]πεἰχαίθα δηὰ οχρ]δἰπϑὰ ἰῃ ἐδθ ποσὶ οδαρίοσ. 20 κἂν εἰ τα 
καὶ ἐάν (ἴοΣ ἐάν 18 ποίείης 6180 αὶ εἰ ἄν). Ῥ. 233, 8. ἐξ ἑκατέρων. 

1.6 Ῥῖαγαὶ σοίοσβ ἴο σζωοσζθ ἔμοι 0:0 Ῥαΐσζ οἵ οοπίγασί θα σγουρθὰ ἰοβθ- 
ἔλιον Ὀοίοξο (0ΕΡ5Ε8). 

ΧΥῚ. νυ. 28, θ αὐτοῖν 16 ἀοροπάσεῃξ οἱ μεταξύ ἩὶοὮ δίαμμιάδ δἴξον 
ἐξα 6856: 500 ΔΌΟΥΘ, 71 Β.- δυοῖν ὄντοιν δ ἱπ δργροαίξλοιι “δἰοθ ἔΏθει 
ΠΟΥ ἃζὸ ἔπνο οὗ ἔμθχῃ.᾿ 1ὲ 20]]ὁτα ἔσοσα 86 16σὲ οὗ [6 δερασζαίθ διὰ 
ΘοΟμέσωσυ οχὶβίθηοθ οἱ 116 δηὰ ἀδαΐῃ ἐμαὶ ὁ οδὴ ρχοάϊοδίθ ἐσασιεῖ- 
ἐἱοτ ἴσοσῃ ἔμ οἕϑ ἰο ἐδ) ΟἶἶἑΟΣ ΣΘο ΡΣΟΘΔΙΪΥ. 10 σνυζνγίαν δο0. τὴν 
τοῦ καθεύδειν καὶ ἐγρηγορέναι (" ἰο Ὀ6 ανακο᾽). ἸῊΘ διρυταθαξ ἰδ: 
ὅδο ἰχαπδίἑοῃ, (γένεσιε) ἔχοσα δἷϑορ ἰο πακοίυϊμοδβα ἱβ "ἴο ΔΉΒΚΘ," 
διὰ ἔγοσα πδκοζαϊηθαβ ἰο 6160} " ἰο 2411 δεϊϑορ. 1θ ἱκανῶε σοι 
80. εἴρηται: οἵ. Μοηο 7δ Β, ἱκανῶ!ι σοι ἄλλως πω: ζυτεῖε; ΘΟΣῸ. 
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448 Δ, ἐάν σοὶ γε ἱκανῶε. Ω5 σαφήε ' ντο}].Δειοοτέαίμοα.ὁ)Ὁ 
20 χωλὴ οεΐᾳ. "1δηλο,᾽ ;.6. " ἀοίοοϊϊνο" ἩΗἸτροδὲᾳς ἰδ τοοαὲ ῬεοῦΘὈΪ 

εἰξὰὶ ἰσι τοδαϊης ἀνταποδοῦναι ἰῃ Θοηϊοσι ἐγ πὶ τὰ ἐδ6 Θχργοβαὶο 

ἰὰ ἔδο γεοοσάΐηρ ᾿ἰΏ 6. Ῥ. 3,, ἃ αὕτῃ, τὸ ἀναβιώσκεσθαι: δαιὶῃ 

͵Ο ἦαγτο δὲ ἰπδέασοο οἱ οροχοροδὶδ ὉΥ 86 διάϊἐοι οὗ δὰ ἑῃδηϊεῖνο. 
β ἐδόκει, δῦοτα, 70 σν, Οἱ ἐδο ἑπιροτίοοι πδοὰ ἐπ σοίθχομοθ 

το ἃ Ῥεοοοάίπρ ἀἰδουπδίοι, 660 Ὡ. οὐ Οτΐΐο, Ρ. δ3, 7. 7 ὅθεν δὴ 

πάλιν γίγνεσθαι: [86 τοϊδέϊνο οἰδυδο εἰδιῃμ μὰ ἱῃ ἐδο ἱπδυϊέῖϊνο, β6 ἐξ Θ΄ 
οοποαϊγοᾶ ἐπ ἀσρομάθηοθ οὨ ἀναγκαῖον. Μ:4110. [5017 οὔδοσνοιυ ἐμπδὶ 
ἯὯ ΣΏΔΥ ΘΔΕγ υπιἀοταϊδιὰ ἐδ ὈῪ ὀχοδδηρσίης ἐδ6 χοϊδ ΐνο ὅθεν τϊζδ 
411οῸ ἀουιοιοίγαξίἑνο καὶ ἐκεῖθεν. 8.66 Ὀοΐον, 109 Β, εἰς ἅ ξυσερρνηκέναι. 

ΧΥ͂ΙΙ. ». 34,1 2 ἀδίκως " πἰεβοιυς τϑδϑοι,᾽ ορρ. δικαίως λέγειν Ὁ6- 
ἴον, 78 σπεὀρθῶς Ἁ. 7ὅ 8. 12 ἀντακοδιδοίη, Δυοοϊαΐοῖν “ΘΟΥΤΟ- 
κροιάοι " δο νεῖσν, 1, 20. δεϊί, ἢ 89 (ρ. 12). οη. Ρ. 420, πε} 
ποξοοα ἐμὲ Ὀοΐοσο (ρ. 38, 38) ἐδ)9 δα θ ποζὰ ἰβ ὑδοὰ ἐσδο αἰ ΐνοὶγ. 
13 ὡσπερεὶ κύκλῳ περιιόντα, "858 ἰὲ ῬΘΓΘ ΤΟΥ ΪΥἱς ἰἱ ἃ αἰτοὶθ:" 8 
δοιῦσιοῦ ορἑμπίοι οὗ ὨΘΑΣΙΥ 84]}} δοῖθαςξ ὑμ᾽]οδορδοσζα. 14 ἐνα- 
κάμπτειν ἷΒ ἔδο ἐδομηοδὶ ἑόστὰ οἱ ἰαγηΐηρ ἐδο αδποεὶοὶ σουπμὰ ἐδ 

δοαὶ πλιΐοδι ἔξομι ἐδὲθ τῶϑ δὶδο οδ᾽ϑοὰ καμπστήρ: καμπὴν ποιεῖσθαι ἰδ 

πεοὰ οἵ τοϊυτηΐηα οἱ ἔδ)6 Βδιὴθ κὰδ οἱ ἐδ6 Σδοθ- δΟΌΣΕΘ οἱ οι ἐ}}0 
εἰιεσίοι δὰ Θο;6 ὉΡ ἰο ἔϊι6 βοαϊ. 16 οἶσθ᾽ ὅτι " γοῦ! ΚΟΥ ᾽ 86 
Ἧ611 261 ἂο ταγοοϊῖ: δ8ὲ4}}0. φυοὶοο Βορἢ. 28δ κ, Ῥμαοὰ, 78 », λίοι. 

8ὅ », οι. 486 Δ, οΡ. 8, 898 νυ, ὕ, δ0ὅ Δ, 10, δ0δ ». 10 τελευ- 

φώντα "Θ1Α]1γ:" τ, οἱ Δροϊ. Ρ. 9, 10. 41] ἄν Βοϑι!δ᾽ ἐο ὈΘ Ὠθ068- 

ΒΔΙῪ ἷἰπ ἐμ0 ὅ᾽εὶ οἷδ059 δοοοσϊῃρ ἰο {6 τιΐϊθα οὗ Αἰἰΐο σγηίασ, δὰ 
ἴδιο 1οδὲ οὗ ἃ 1116 ποσὰ ἴκο ἐπὶ ἐπ [86 πι66, ὧδ ἱῃ ἰδ Ῥχοδοως 
ἐποίδηιοο ἐο ὃδθ δεῖ υ δοοουπεϊοθὰ 20. ὉΥ οοπεοϊἀοείη ΠΟῪ χοδα τὶν 

ΠΑΝΤΑΝΛΗΡΟΝ πουϊὰ γαβα ἱπίο ΠΑΝΤΑΛΗΡΟΝ. ΒΒυὶ ἱ ἰε 
δἷοο ρμοακαΐυϊο ἰο πεὶΐθ πάντα λῇρον---ὁποδείξει δη ἃ 866Ό:10 ἃ ὙΑτὶΔ- 
εἶσαι οὗ ἐδ) ϑοπδίσ. ἱ ἐ6 ποζὰβ βίοι ἐοἱϊστν. πάντα 15, Ὠοπονοσ, 
ἔδο δυδ:οοὶ οὗ ΟἿΪΥ ἴδ6 ὅσεὶ βοπέθηῃοο: " 81} που]ὰ ἰσμὰ ἐο ὑζουθ 
ἐμὲ ἔδιο ἐδΔ19 δὺὺουϊ Επαγηλίοι ἐδ ὩΟΏΒΘΏΘΟ ;᾿. Οἱ ἐδ6 ῬὮσαδο λῆρον 
ἀποδεικνύναι τι " ἴο Ῥγογτο ἐμδὲ βοσηϑί μέτα 8 ποηθοτδο," γε θ ΡαΟ ἃ 

25 ἃ ΥΕΙῪ Ἰοιρ ποίο (ἰὰ ἐδοί ἐἰ ἐβ ἴοο Ἰοῃβὴ; 88 ἱιϑζθ τὸν ̓ Ενδυμίωνα 
Ξενὰ κατὰ τὸν ̓ Ἔ. οἵ τὰ περὶ τοῦ ἾἜ. λεγόμενα, ἮΘ δήο ἰῃ Ὀὲο 

Οἰιεγεοεὶ, ΟΣ. 83, Ῥ. 884 »ν͵, αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν ̓ Ιξίονα λῆρον ἀποφαί- 

᾿ς ψᾷγᾷ, ΒᾺ Δρρατζαχὲ ἐσαϊἐδέλου οὗ ῬΙδίο᾽ " ὀχργοβαίοῃ. ἸΤμὸ δβυῦ])οσὲ οἵ 
φαίνοιτο 8 ἰποπ "Ἐνδυμίων .---οὐδαμοῦ φαίνεσθαι ἸΑΘΒ.5 “ ἴ0 ΔΡΌΠΘΑΣ 
γαϊαοοδα, ππἰπιροσίδει :᾽ Δ ὙΕΣῪ δοοὰ ἐπδίδηοο ἰ6 Ὀοιμοδίδ, 49 οοζ. 

᾿ς 8.810, ὧν οἷε οὐδαμοῦ σὺ φανήσα γεγενώε, οὐ πρῶτον, οὐ δεύτεροι, οὗ 
φρίτοι, οὐ τέταρτοι, οὐ πέμπτοι, οὐχ ἕκτοι, οὐχ ὁποστοσοῦν. ἈοδοΟΙΥ 
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ἐο Ῥοΐπὶ ουὲ ἐ:0 οοπεισυσίξοα οὗ ἔθ ποσὰβ, ὡς εἰσὶν ἐκεῖ, ἐνθένδε 
ἀφικόμενοι. 24 πάλιν γίγνεσθαι---ἰῶντας ἰΒ οροχοχοκία οἱ 
τοῦτο ἰὼ [86 Ῥτοοοδϊηα τοσᾶδ. [πὰ Τὴ ΒΩΣῚΘ ΙΩΔΏΏΘΣ Ὀοΐον, 71 8, 

οὕτω: ἰδ οχρἰδὶτιϑἃὰ ὉΥ δῷ ἱπδοϊεἶνο οἰδ089. 25 ἄλλο τι ὅ: Βο00 
Ὡ. ὁπ Αροϊ. ἢ. 13, 1δ. 47 τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι "οἵ ἐμΐα Βοΐπα 60 ΟΣ 
εἰχῃθ.᾽ ταῦτα ἰδ ἩΏΟΙΘ ἨἫΘ δου Ἱὰ χαΐμοῦ δχρϑοὶ τοῦτος Ῥὰΐ 
8060 αὔογθ 03 », τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα φευκτέον εἶναι κιτλ. Ἡοΐη- 
ἀοτί διὰ Ηἰγβομίᾳ δάορὲ Εοσείοσ᾽ Ὲ οοπ). αὐτὰς, δ6. τὰς ψυχάς. 
Ῥ. 32, 8 κατὰ ὁ. 6:. δ68 ἱπ ἔδ:6 Ὀοδὲ Αἰξὶο Ἡχίζοσ δοιηθεΐσηθα ἐδθ 
80:86 "τῖϊ τορσαχὰ ἰο: Κγύμον ὃ 68, 934,2. Β᾿ὰ(611 ὃ 121 ἰχαπε- 

Ἰαίοα "οομ δος ἐμ18 ποῖ 86 δ: οἰἰσίθυΐο οὗ χηρη κί ἃ ΟὨ]γ,᾽ διὰ δὰ ἐς 
κατὰ, ἴῃ 8 Ῥγοβηδηξ 1860, δἰδμὰδ 0. ὡς κατ᾽ ἀνθρώπων λεγόμενον." 
8606 4]5ὸ 961} αὶ 628, 1, 23. θ. ἄρα ἷἰἱβ ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ υδοὰ ἐμ ἀὐγοσὶ 
ᾳποδέϊουβ ΟὨΪΥ, ὑπ᾿ βουμϑεϊτοθδ ἐὲ ΔΡΌΘΑΣΒ 8180 ἐπ δὴ ἱπάϊσοοὶ α068- 
ἐΐοιι, 9.4. ὑδοῖ. 180 », δεῖ καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν ἄρα τεχνικός 
ἐστιν. 8.0 δραδὶῃ ἀἰσϑοῦὶ ἴῃ ἐδ9 ποχὲ δϑοϊίοῃ, 1. 10.--- Ηογο δραΐῃ 
ἐπ πογὰβ οὐκ ἄλλοθεν---τὰ ἐναντία Δ΄Θ ἐϊ6 Θροχθιζοϑὶβ οὗ οὑτωσί, 
11 αὑτῷ πουϊὰ μ6 Ῥοδεϊοῖθ, Ὀσχξ ποῖ ὩἸΘΟΘΕΒΑΙΥ. [Ι͂ἢ ἐδ ἱπδηϊεῖτο 

οἰδῦβοβ ἨἘΘ ὮΑΥΘ Ὁ ΣΟΙΏΘΣΝΔΌ]6 ἰπιδίδηοθ οἵ ἃ ἐγαπείἑΐοι ἔγοσα ἐἶδ9 
ῬὶυΣΑὶ ἰο ἔπι6 αἰπσυϊδν; ἐ86 δὲτι 165 οχρίδηδίΐοι οὗ ἐξ ΣΏΔΥ ὃθ ἰουπὰ 
ὮΥ δδευσοὶπᾷ αὐτό Υἱχέμα!}γ τὸ ἐν τούτων ΟΥ τούτων τι. 18 ἔπειτα 
ἷδ ὮΘΙΘ ΤΩΘΥΘΙΥ ἐθιμιροσαὶ, 85 8 δ σῃ ὉΥ ἐπ 6 Ῥσοοθάϊΐηα πρότερον: 
ἷπ 186 ῬΑγ8}101 βοηΐϑθῃοο πιἰο {011 ἐξ 18 τορ᾽δοθὰ ὮΥ ὕστερον. 
ΤῺ 16 ὁ ἀἰδοζεηξ τι60 ἴσχοι [26 οΣ0 Οχρίαἰμθα ἴῃ Ὡ, οἱ Αροϊΐ. Ὁ. 
θ, 8. 19 ἱκανῶς ἔχομεν τοῦτο "ἀο νὸ ππάογαίδια ἐμ15 ἐποσοῦρ εἶν," 

ἰδ ἱξ Βυδοίθ}}γ Ῥσονυθὰῦ Ῥμέϊοῦ. 80 Σ, ἔχω καὶ μάλα ἱκανῶι, 8:60 
αἷδὸ ποίθ οὐ Οτο "Ὁ. 4, ὃ. 28 δύο γενέσεις "ἴπο σοποσζοιϊοηβ᾽ 

ἱ. 9. ἔπνο ἀἰδοτοιξ δίδσοα οἱ ἀδυθιοριιθης. ὙΥμδὲ ἰδ σαϑδηΐ, 8 ἔγέμουῦ 

δΠποἰταϊθα απὰ οχρίαἰ θὰ ἐμ ἔμ ποχὲ σδδρίοσ. Ὧ9 κἄν εἰ τι 

καὶ ἐάν (ἴοῦ ἐάν ἰδ ποϊίηᾳ 6180 ὑπαὶ εἰ ἄν). Ῥ. 23, 8. ἐξ ἑκατέρων, 

4116 Ῥ᾽αχαὶ σοίοσα 0 ΣοσΘ ἐμοσ 0ὁΏ9 Ῥαὶσ οὗ οοπίσασίοβ σγουρϑὰ ἐοβθ. 
ἴδον Ὀείογθ (ΟἘΡΡΕΒ). 

ΧΥ͂Ι. Ρ. 38, 9. αὐτοῖν 186 ἀοροπάσηξ οἱ μεταξύ Ἡιΐο δἰδιὰδ δίϊον 

ἐΐβ δ886: 860 ΒΌΟΥΘ, 71] 8. δυοῖν ὄντοιν 18 ἴῃ ἀρ ροπίξλοιι! “αἰῃοθ ἔΏΘ. 

ἘπΟΥ δσὸ ἐπο οἱ ἐπϑι.᾽ 11 20]]1οὐνα ἔσοσα 86 ζαοὲ οὗ ἔδιθ δορασαίθ διὰ 
σΟὨ το συ οχὶδβίθῃοθ οὗ 1116 δὰ ἀδαὶ ἐμδὲ τὸ οδὰ γγοάϊοδὶθ ἰσζαπεὶ- 
ἐἰοῶδ ἔσοσῃ ἐϊθ ὁ ἰ0 ἐ:0 ΟΥἶἑΟΣ Σϑοΐ ΡσοσδΪν. 10 σνυζνγίαν νο0. τὴν 

τοῦ καθεύδειν καὶ ἐγρηγορέναι (' ἴο Ὅ06 αα κ᾽. ἸῈΘ δισιιαθηξ δ: 
ὅδιο ἐζαχιί οι, (γένεσιβ) ἔγοιι δ'θορ ἰο παϊοίυϊποδα ἐβ "ἴο ΔΉΒΚΟ, 
ἀμ ὰ ἴτοξα ἩδΚΘίΌΪ 685 ἰ0 5166 " ἰο 411 Δεΐϑορ. 10 ἱκανώς σοι 

80. εἴρηται: αἵ. Μοηο 7ὅ Β, ἱκανῶ:ε σοι ἢ ἄλλως πω: ζητεῖς; ΘΌΣΕΩ- 



190 ΝΟΤΕΜ. 

448 Δ, ἐάν σοὶ γε ἱκανῶε, 25 σαφήι ' νο]]-Δοοοχίαί μοῦ) 
490 χωλὴ οεΐᾳ. "Ἰδιηο,, Σ.6. ’' ἀοίοοϊένο. ἩΗἱτϑοδΐᾳ ἰδ τηοδὲ Ῥσοῦδο 

εἰρὰὶ ἰὰ τοδϊηα ἀνταποδοῦναι ἰῺ ΘΟὨΟΣΤΩΣΥ ἩΪῚῚ ἐδο Θχρεοβαΐοι 
ἰὰ ἔδο μεοοοσΐηρ 11:6. Ῥ. 31, Ὁ αὕτῃ, τὸ ἀναβιώσκεσθαι: προὶῃ 
͵ὴῸ ἶδτο δὴ ἱπκίασιοϑ οἱ σροχοχϑεὶβ ὈῪ ἐδ)6 δὐάϊέϊοιι οὗ δῷ ἑῃδυὶενο. 

8 ἐδόκει, ἀνοτο, 70 σῦν. Οἱ ἔδο ἑϊωροτίοος δοὰ ἐπ χοίθζθοθ 

[ο ἃ ρεθοοάϊηᾳ ἀἰθουκοίοι, 666 1. οὨ Οτο, Ρ. δ3, ἴ. 7 ὅθεν δὴ 

πάλιν γίγνεσθαι: ἔμο τοϊδέλνο οΔ.890 κίδιμδ ἐπ ἔδ9 ἱπδηϊεῖνο, δ 1 6 
φοποαϊγοὰ ἰῃ ἀδροηἄθεηοθ οἱ ἀναγκαῖον. ΜΒ 4}10. 6 }}} οὔθοσυοα ἐμδὲ 
ὍΘ ΣΏΔΥ ΘΛΕΙΪΥ υπάθεαϊαιμὰ ἐπ Ὁ θὁχοπαισίηρ δ τοϊαξίνο ὅθεν τιἐ 
116 ἀοχιοιδίγαςίνο καὶ ἐκεῖθεν. 8366 Ὀοΐον, 109 8, εἰς ἅ ξυνερρνηκέναι. 

ΧΥ͂ΙΙ. νυ. 34,1 2. ἀδίκως " π:πουΐξ τϑδδβου,Ἶ ὁρρῃ. δικαίως λέγειν Ὁ6- 

ἴον, 78 στε ὀρθώς Ἃ. 7ὅ Ἀ. 12 ἀνταποδιδοίη, ΔΌΒΟΪ ΘΙ “ΘΟΥΤΟ- 
κροιἀοὰ " 60 νεῖον, 1, 20. 261, ἢ 860 (Ρ. 12). Ῥοη. Ρ. 4326, ᾿πεὲ!γ 
ποϊΐοοα ἐμοὶ Ῥοίοτο (ρ. 38, 38) 1:9 βδῖῦῶθ ποζὰ ἱβ Ὡδοὰ ἐσαμοἰ ἑν ὶγ. 
18 ὠσκερεὶ κύκλῳ περιιόντα, "85 ἰὲ ΜΟΙΘ ΤΟΥΟΪΥΪ ΠΑ ἐπ ἃ οἶγοὶθι" ἃ 
δοιεσιοῦ ορἑπίοῃ οὗ ὨΘΑΣΙΥ 411 δποΐθηὶ ὑμὲ]οδορδεσα. 14 ἀνα- 
κάμπτειν ἰδ ἰδ ἰοοδηοοῖ ἰδστ οἱ ἑσσηΐησ ἐδθ αἰατὶοὲ σουπὰ ἐδ9 
ὅοαὶ πλιλοῖι ἔσοσα ἐπϊ8 τῶῦ 180 οδ]ϑὰ χαμπτήρ: καμπὴν ποιεῖσθαι ἰδ 
Ὡδοὰ οἵ τοϊυχηίΐπα ὁπ [26 Βᾶξῃθ κἰάθ οἱ [26 ΣΔ06- ΘΟΌΓΣΕΘ οἱ ἩΔΐοΙ ἐ}}0 
εἰιεσίοι δὰ Θοχὴθ Ρ ἰο ἐδ μοαϊ. 15 οἶἷσθ' ὅτι " γοι ΠΟΥ ᾽ 88 
ἯΟΙ] δαὶ ἀο στωγϑοὶί: Ξἐ8}}ν. ᾳυοίοα Βορδι. 383δ ξ, Ῥμαρά, 78 ν, λίθῳ. 
᾿8ὅ », ον. 486 Δ, ον. 8, 898 νυ, 6, δ0ὅ 4, 10, δ ». 1θ τελευ- 
τῶντα "Θ1.Δ}}γ:" Ὡ. οὉ ΑΡοΪ. Ρ.9,10. 41 ἄν δοοιδ᾽ ἰο ὈΘ ὯΘΟ068- 
ΒΔΙῪ ἰὰ [86 σε οἶδδο δοοοσάϊης ἰο ἐδ9 χιΐοδ οὗ Αἰξίο δγηίδσ, δὰ 
ἐδιο 1οδϑα οὗ ἃ ᾿ἰει1ο ποσὰ ᾿ἶκο εμὶβ ἰὼ ἐδ9 τι88, ἰ6 ἱπ 0 Ῥγϑβοιξ 
ἐπείδιιοο ἰο δ ΘΔδὶΪγ δοοουίθὰ [ῸΣ ὉΥ οομαίδοσίης ΒΟ χορβάϊγ 

ΠΑΝΤΑΝΔΗΡΟΝ πουϊὰ μαδβὲ ἰπίο ΠΑΝΤΑΛΗΡΟΝ. Βυὲ ἐξ ἱἷ9 
δἷδο μοααὶῦ}ο ἰο πτὶϊθ πάντα λῇρον---ὁποδείξει δὰ δ55.}}}6 δ ὙδΔγΐδ. 

οι οὗ [86 Θοπδίσ. ἰἱμ ἐδθ ποσὰβ το 1οϊστ. πάντα 15, ΒΟΊΟΥΟΣ, 
ἴδιο δυ θεῖ οὗ ΟὨΪΥ ἐδο ἢσχδὶ δοπίθῃοθ: "811 που]ὰ ἐοσπὰ ἐο ῃυχουθ 
ἐμὲ ἔδο ἐΔ19 δὺοοαΐ Εἰπαγτηΐοι ἰβ ΠΟΏΒΘΣΙΒΟ ζ᾽. ΟἹ ἰδ ῬὮΏγχαδο λῆρον 
ἀποδεικνύναι τι " ἴ0 ῬΙΟΥ͂Θ πὶ δοχησίίης ἰδ ὩοΏβϑηδο, Ἦγεξθη ὈΔ ΟΣ 
28 ἃ Ὑ6} Ἰοηρ ποίο (ἰὰ ἔδοΐ ἐὲ ἱβ ἰοο Ἰοπιϑὴ; 86 Βδζὸ τὸν 'Ενδυμίωνα 
επτὰ κατὰ τὸν ᾿Ἔ. οἵ τὰ περὶ τοῦ ᾿Ὦ. λεγόμενα, ἨἮΘ ̓ δγοὸ ἐῃ Ὁΐο 
Οἰμιεγεοεὶ, Οἱ. 823, Ρ. 884 », αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν ᾿Ιξίονα λῆρον ἀποφαί- 

᾿ς ψᾷγᾷᾳ, 8ΒᾺ Βρρασζαΐὲ ἐπί αἰϊοι οἱ Ῥίδίο᾽ Β ὀχρσοδβαείοῃυ. ἸΤἸῈ6 βυὺ͵θοί οἵ 
φαίνοιτο ἷΒ ἰμοη '᾿Ἐνδυμίων .---οὐδαμοῦ φαίνεσθαι ΤΑΘΔῺΒ "10 ΔΡΌΡΟΘΟΑΣ 
γαϊυοΐοεα, τ πιροσέδσιξ :᾽ Δ Ὑ617 φοοὰ ἐποίδηθο 6 Ὠοιιοδίς. ἀθ οοζ. 

ᾷ 810, ὧν οἷε οὐδαμοῦ σὺ φανήσαι γεγονώε, οὐ πρῶτοι, οὐ δεύτερος, οὗ 
τρίτοι, οὗ τέταρτοι, οὐ πέμπτοι, οὐχ ἕκτοι, οὐχ ὁποστοσοῦν. ΝονΟΙγ 
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φουϊὰ ἐϊηκ δυγίδίηρ οἱ Επγτοΐοι᾽ Βα ποπᾶοχέῃϊ εἴ60}, δα αἵ πιδίπτο 
ψουἹὰ ὯὍο ἐπ ἐδ) δδῖωθ πὲδὲθ, 8}} Ῥοΐπια δεῖθορ ἰὼ ἃ ἰδ αχίαδίθῃοθ 
ππϊπέοσχαρίοθα ὮΥ ἐδθ ῥσοοϑβδ οὗ Ὀθδοσαΐηρ, ᾧ.6. ποθ οσδεΐοσι, 
43. καθεύδειν ἰΒ οροχοροπὶα οἱ ταὐτόν: οἵ. 78 5», 744, 18 σ. ΗΪ τος 
Ὀτδοϊκοὶβ καθεύδειν 88 8 ἷ068.---κἂν εἰ ἰθ Ὠοτο αἰ δοτοιὲ ἐπ δοπείξζοο- 
τοι ἔγοιι δὔουο, 71 5: ἐδιΐβ δίοῃῳϑ βῃονβ ἐπδὲ ἂν ἰῃ κἂν ἃοθα τοῦ 
Ἰαϊουκς ἰο ἐδο οοπάϊέίοπαὶ οἰδανο, ναὶ ἰο ἐδθ δροἀοαΐο, αἰἐπουρὮ 
ἔθοσθ Μὺὸ δδγο διιοῖδος ἄν: χοροϊἑο!α οἱ ἂν Ὀαΐχια, πονσνοσ, ὮῪ τὸ 
ὨΙΘΔῺΒ δΟδΣΟΘ, 860 Ὡ. ΟΏ ΑΡοϊ. Ρ. 3, 11. 8δ, 16. Δῇ τὸ τοῦ 

᾿Αναξαγόρου: ἐδο Ὀορίπηΐης οἱ 16 ποῖ τό ὁμοῦ πάντα χρήματα 
ἣν, νοῦς δὲ αὐτὰ διῆρε καὶ διεκόσμησε (Ὀἷορ. Τδὔτι, 3, 6). Ἐν ἷδ 

1 800 ἢ, ΟὉ ΑΡοΪ. Ῥ. 14, 17. ββοσῖ. Σρδῖθα δὴ αἰτωοαὶ ἱχοσιΐοδὶ ἃ}- 
Ἰυκίοι ἰο Α. 5 δ ]οΒορἶοδὶ ἐθηθίὶδβ . 36,1 ἐκ τῶν ἄλλων, ἰ.6. 
ΔΗΥ ΟἾΟΣ δοῦγοθ ἔμΔῃ οἱ τεθνεώτει. Δ τίς μηχανὴ ἰδ ἃ τοίονίεεὶ 
ᾳυσείΐου, δηὰ ἐμπ5 6484] ἰο ἃ πορρξϊνο οἷδιδο "πο μη ὅδ Ἀζ0- 
υϑηὶ, ὮοΏΟθ ἫἨΘ αν μὴ οὗ: οἵ, νεΐον, 88 ΑΒ, Ῥαστωθῃ, 148 », 

Ῥτοῖδᾳ. 844 0Ε. 8.66 5. οὐ Οτἶίο Ρ. 40, 6. Ἰδοσρθοι οὐ ῬὨδοασ. 
210 ν, Ῥοη. 8 008, 56} ὶ 760, 3 σ. 8 καταναλωθῆναει εἰς τὸ 
τεθνάναι " ἰο Ὀοοοτηθ δυδογυθὰ ἱῃ πηΐνοσβαὶ θα} "..---.«οὐδὲ μέα (56. 
μηχανῇ ἷἰΒ πιοτὸ διμρμδὲΐο ἐμδη οὐδεμία, θ παντὸς μᾶλλον: 
800 2, ὁπ Οτΐίο Ρ..49,10. Ηρτο ψΘ ΤΙΔῪ ἐσδηβὶοὶθ δ ἐΐ ἐξ 'σοσθ 
μάλιστα. β ἴ. ταῦτα οὐκ ἐξ. ὁμολ. βμβουϊὰ Ὧο ἐγδῃ:βϊδίοὰ δὲ ἱΐ ἱξ 

ἭΘΙΘ ταῦτα ὁμολογοῦντες οὐκ ἐξαπατώμεθα: "Ῥναξ ἐμο οοπδἐγηασίξος, ᾿ 
οὨοθθῃ ὉΥ ῬΙδῖο ἰἱβ πιοῦθ ἰὰϊοτηδεΐο τγϑοκ. 101. ΤῈο δοῖ- 

οἰυάδίης ποτὰ οὗ ἐπΐ8 βοῃηΐθῃοθ ἃσὸ οοῃαίϊ ογοᾶ σρατίουδ Ὁ. Βὲ4110.᾽ 
ἬΟ80 ποὶθ πὸ ἰπἰηἰς ἰξ σφ (0 ἐγδπδοσίθο ὁ δθὺ δΌσ ὨΘΗ00 ΟΧ 
ΒΌΡΟΣΙΟΣΘ δυχυσιϑηϊδέϊο!θ ΘΟ Βα δε Σ Ὡθα00 δα Ῥτχοχὶηλδ ἐγδηὶ- 

στὰ Ῥδσζοξέ, στοοϊϑδ ϊβδίσωθ ἷο ἱπουϊοδία δυηΐξ. υἱάθηξοσ ἰσίεας ἃ 
μοΐοϊο διίᾳιο Ῥσγδϑροβίοσθ 800 ἐχωμαίδίβ 9680 ΟΧχ ἐΐβ 4126 ἰηΐτα ὧθ 
ἔπξαγα δοϊσοτῦτωΩ δβογίθ 86 ἑοσέθηδ ἀἰδβοσυηέι;." Βαυὲ ἐπουσὰ νδὲ 
Β.4110. βαγα ἰδ ἐσῃθ, ἰὲ ἀορϑβ Ὡοΐ δὲ Ἅὁποϑ ζοϊ]ον ἐμδὲ ἐ:085809 ᾿Ἡτοσδ 81Ὸ 
ἂυο ἰο δὴ ἑηέοσροϊδίου: : ΗοαΣ, δοϑπι δ ὮΘΣΘ ποὲ 80. ΣΩΘὮ 0 ἀγδν ἃ 
δυδοϊπδίοῃ ἔγοσα ἐμθ »χοοθάΐηῃρβ δυρυπιϑηΐδ 86. [0 χϑοοδρίἑυἱδῖθ Ὠὶσ 
οοινϊοέΐοι, Ῥατὲ οὗἨ πολι μ6 Βοϊέονϑα μἰπιθ61 ἐο δδνὸ δυραίαπεϊοιοᾶ 

ἦη 5 ἀἰδουδαίοσι τῖξ Οοῦοθα. ΝΟΥ ἐδ ἐξ ὨΘΟΘΒΕΔΙῪ ἰ0 ΔΟΒΌΙΩΘ 6ΣΘ 
ΔῺ ἱπίοχροϊδίΐοι οΑπδοᾶ ὈΥ ἐδ6 ἰδΐος ρμασίβ οἵ πο ἀἱδιοσθθ: ΟἿΣ 
ΘΟΙΏΡΑΙΘΟ Ἡδδὲ Ἠὸ σοδὰ δῦουϑ, 68 Ὁ, εὔελπίς εἰμι εἶναί γι τοῖς τετε- 
λευτηκόσι καὶ---πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖ.. ἹῬΝΙϊδουΐ, 
ἐμοτοίοξθ, ἀδηγίηᾳ ἔπ 0 Ῥοθεὶ Ὁ 11 γ οὗ ἔπθ0860 τογὰδ οί δὴ ἑῃέοσρο- 

Ἰαϊίοι, ἐξ βϑϑῖὴθ ἰο Ὧδ δὲ ἐδ βϑσηθ δν)ηο ἱπορορεῖδιο ἰο αἶνον ἴλο 
οὐοίαίο χιροθαεί! 7 οἱ ἔσεὶς δείσας μο, ον ον 



Ξιωκαξ στον,  πττ πτκιως "τῷ ος πτον τ Ἐς ρον, . «ἢ ἰϑθυαπικαμ 

125 ΔΌΤΕΒ, 

ΧΥΙΠ--ΧΧΙΙΙ, ΔΗΟΟΧΕΧῈ 11. : ΟΟΟΝΙΤΙΟΝ, ἘΞΙ͂ΝΟ Α ΤΟΥ ΟΥ̓. 
ἈΞΧΙΝΊΒΟΕΝΟΕ, ΓΜΡῚΪΕΒ ΤῊ ἘΣΙΒΤΈΝΟΝ ΟΥ̓ ἸῊΞ ΟΟΟΝΟΘΟΚΚΝΈ ΣΒΙΝ- 
ΟἸΡΙ͂Σ ῬΈΙΟΝΒ ἸῸ ἸῊΞ ἘΈΚΕΕΝΈΕ 1178. 

,. ΣΧΣΥΠΙ͂, ν».3ὅ, 14 [πὶ [50 Ῥμαοάσιιβ 949 ο ἢ. ἐπ: Βοοταὶΐο ἀοσέσί: 9 
φἜξοῖ ἐδ ἐσοαϊθὰ ποχὸ ἰβ ἑαυσίμος {11πδἰγα οί, 1δ καὶ κατὰ τοῦτον 

τονοτία ὑο λόγον δὲ 89 ερίπείΐῃᾳα οὐ ἔδο δοπίθηοθ: οἷ, Μίθῃοσ, 
487 νυ, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ πᾶσα γῇ ἀνεδίδον καὶ ἔφν ζῶα 
“αντοδαπά, θηρία τε καὶ βοτά, ἐν τούτῳ ἡ ἡμετέρα κι. ΤἸδθ οἱά 
χοδϊηςξ τοῦτο ἷα, ἐπογοίοσο, Ῥοϊὰ δραὶπδὲ (86 δυϊβοῦὶγ οἱ ἐδο Ῥοδὲ 

2585, δοιὰ δραϊπαὶ ἐ)9 ἑάΐοσῃ, 42 ἑνὶ λόγῳ καλλίστῳ: οἵ, Οἰο. 
Ἴυρα, 1, 34, πιεπιογίαπε.. φιαπι συΐάεηι Ῥίαϊο τεοογἀαξίοπ Ἔνι ἐ686 

φοὶὲ διρενίονγί υἱίαε: παιε ἐπ ἐϊΐ ἰἰδγο σωΐ ἑπρονί δὲ 2ίεπον 
(81 5 Δ), ριείοπεια φμέμάαν ϑοογαῖεε ἐκέεγγοραῖ φιαεάαπε ρέομεξ- 
ἐγίοα ἐδ ἀἱπιεπείοπε φιιαάγαίἑ : αὦ εα ε6(ο ἔϊϊ γεεροκάεὶ μὲ ρῬμέν, εἰ 

ἔαπεεν, ἑία [ἀοέΐε8 ἐπίεγγοραίίοπεε εἰπὲ (ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ---ἸΘΤο) 
᾿ φῇ ρνασαίίηι γεερονάάενε ἐοάξενε ρεγυεπίαϊξ ηιαεὶ σεομεείγίοα αἀἱαἰ οἶδ. 

δεῖ. Οἱδοζο τοίοξα δἰΐοσποσὰβ 0 (86 Ῥχοδβοῃξ Ῥββδαίο ἰὩ ἐϊι9 ῬὨδοίο, 
44 αὐτοῖ-- μόνοι, ἔμεν δηἃ (80 ΔΗΒΉΎΘΙΒ ὈῪ ἐμοιηδοῖνθδ, υπαϊἀοὶ, 

4θ ποιήσειν: [80 ἑυΐαχο ἱπί, αἰΐοσ οἷόν τε εἶναι ἰΒ δοδχοῦθ, ἐΐ τοὶ 
Ὠπΐαιθ: ἰδ ΣΩΔΥ, ΒΟΎΘΥΟΙ, ὉΘ ἀείοαπαοἃ ὉΥ ἐπ αἰτίαν δοπδίσγ, 
ΒΡ. ὅ, 469 ὁ συχνῷ τῷ ψεύδει καὶ τῇ ἀπάτῃ κινδυνεύει ἡμῖν δεήσειν 
κτλ, Ῥοσῦδρα πὸ οὐσὶ ἰ0 δοοορὲ Ηἰγθοῦ ̓Β σου ΘΟ ΓΘ ποιῆσαι: 
δοΡ. δοῖον, Ρ. 80, 3ὅ.--- ἔπειτα οομεἰηθ68 ἐδθ δϑηέθ;ος 88 1 ἰὲξ το 
ποὶ ἀεροπάσηξ οὩὨ ἐδ)9 Ῥτϑοοάϊης ὅτι, ἐπουρ ἐμ σϑδὶγ ἱὲ οαρμὲ ἰο 
Ὅθ 8ο. Οδδδθ βαγ ἐμδὲ ἐπ ςΘΏΘΣΑΙ ἔδπο δοὶ οἵ πηοπυοδέθα ῬΘΟΡΪΟ 
τοϊατηΐης ἰδ χὶσὲ δθσνοσα ἰ0 πὸ] -ρυΐ 4ιοδίΐομβ ἱβ 6 ῃχοοῖ οἵ 
1.16 δεδοσίΐοῃ ; ἐδεβ ἰΐ γοὰῦ 60 Βρϑαΐδ!!ν ἑπίο σοδεμουλδίϊοαϊ 4168. 
ἐΐοπια γοῦ ΜΠ διὰ εἐΐο σΟΏΘΣΑΙ ἰοαδέατθ ουθῖ ΣΏΟΙΘ δΒίγο  Αἷ  601- 
Ὡχιηοὰ, 47 διαγράμματα " τοοϊποχοδίίοοϊ! βρατγοι." 28 
κατηγοροῖ, "ἷξ Ὀδοοσηθδ ουϊάθο " ἴοσ (μἰα σθ οὗ ἐδ 9 ὙΘΣῸ ΘΟΙΏΡ. 
Ἡοχοᾶ, 8, 11δ, ὁ ᾿Ηριδανὸς αὐτὸ κατηγορέει τὸ οὔνομα ὡς ἔστιν 

“Ἑλλψεικόν. Ῥ- 30, Δ ἀπιστεῖς γὰρ δὴ, "ΟΣ 1 ΙΏΔῪ ΔΒΕΒΌΠΙΘ 
(ἔοπὶ γοῦν Ἰοοῖκα, ὥο6.)}, ἐμδὲ γοῦ ἀο ποῖ δοϊῖονθ. 4 παθεῖν 
(1:6 οοπ᾿οεΐατο οὗ βοιτδηῦδ ἰπαίοδὰ οἱ μαθεῖν οὗ ταδΒ.}, ἰδ ῬΟΣΏΘ 
οὔ ὉΥ ἰδο ποχὰδ ὅταν τιξΣ τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα Ὀοΐον, 1. 37: 

ἐγδιηδῖδίθ "1 σοσθὶσο (0 δοϊ[ ὌΡΟῚ ΣῺῪ ΟὟἿ ῬΟΣΒΟΩ ἴδ οἴοοίδ οἵ 
ψδδὲ τὸ διὸ ἰδϊκίυα δϑουῦΐ, υἱξ. ἐδ: ὑσοοοϑδβᾶ οἵ σοχωθσηδοσίης (ναί ας 
Σαιυϊηἀοάλ,᾽ δ ἀναμν. ἰδ οἵ θΘΟΌΣΒΟ Θροχοροεὶδ οὗ αὐτὸ 'τοῦτο: 
αἵ, δὔονο, 12 6, διὰ οοζὰρ. ἀΐεθοῖ Ὀοῖον, Ρ. 37, 10, τόδε προσ- 

πάσχων, ὠνοεῖν, (1 ἰβ ποοάϊοδα ἰο δὰ ἐμοὶ Ηϊσθοδιὶς οοχιδίώθγα 
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ἀναμνησθῆναι 88 ἃ πἷοδδ: 560 δθογθ, Ῥ. 34, 38). 7 ἐν Ὀοϊουσε 
ἴο ἀκούοιμι, Ὡοξ ἰο μέντοι.---ἐπεχείρησας, Υἱξι πὮΘΏ ἐδ0 δῇαίν ἑοοῖὶς 
Ῥίδοθ ἐο ποῖοι Οοῦθδ δ] 1πᾶ68, 11 τοιούτῳ ᾿ΟΧΡτοδδθα ἐϊιδὲ ἐὲ ἱα 

ΒΌΘΝ Δϑ 10 ΒΡΘΟΔΚΟΥ 888 ἐπ ἰδ χτηϊηὰ; δἰ οχρίδιδέίοῃ οἱ ἱξ ἐὸ 
οἰδιοχε ἔρον, δὲ λόγω δέ. ἈΒΙΔά6)1, ὃ ὅϑ8. Ἡ, 12 λέγω δὲ 

τίνα τρόπον; ' Βοϊεηξ δρῃὰ Ρ]αίομοπι αἱ ἀἰδραϊδηῖοθα ἐπἀποπηίον 
δαυὰ χαζὸ βυσα ἐραὶ βοσσοθμι οἱπσπιοὶξ ἰηἰοτεσοχαιίοηΐθυδ ἀΐφ- 
εἰπσθθχθ.᾽ ΒΤΑΣ,Β. 13 πρότερον ἴα αἷγοι ὉΥ (80 δαδὲ χλδ8, 
(ἐιο Βοάϊ. διωβοηᾳ ἐβθχ), διὰ ΟἸγσωρίοάοξιδ, δὰ ἐδουμ ἰδ ἐδ ποὲ 
δὺυβοϊα οἷγ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ, 88 {1:0 ποϊξΐοῃ! οὗ φγεοθάθῃσθ ἰῃ σορασὰ ἰὸ 
Ἔἶτηθ ἰβ δἰσθοὰν δοχργοββοὰ ἰῃ [80 νασίΐϊσ δοσ. ὙΔΙΘΝ [0110π΄--ἰΏ 6 χ0 
ἐδ Ὡού ἐδθ δἰἰριοδὲ ΣΟΘδΟῺ [ῸΣ δεδισιΐης 9 ποτὶ ἰο "6 ἂυσθ ἰο 
ἑπίογροϊαϊίου, δ Ηθστηδηη ἀ068.---ὙΟὙ ὩΘΟΣΙΥ (810 ΒΔΙ1Θ ΘΧΡΓΘδ. 
Βἱο:δ 88 ὮΘΣΘ ΣΟΟΌΣ δοΐον, 76 Α, 1δ τοῦτο ἀθρεμὰδ οὐ ἀνε- 
μνήσθη. 17 οἷον τὰ τοιάδε: 800 ΟἹ Ὁ. 18, 22. 21 ἔγνωσαν 
δορὰ ἔλαβον αΥΘ ἱπδίρο68 οὗ Ὑ8δὲ την ὉΘ οδἰἑο 80 Ῥασοὰἱ χιμδεὶο 
δοχίβε, ΟΝ ΣΟΡΥΟΒΘΩΐΒ 8 ΠΘΏΘΣΑΙ ΣῸ]Θ 68 ἐδ τοϑβιϊὲ οὗ ἐδθ χθ- 
Ῥοαϊοθὰ οὐνεοτγνδίϊοι οἱ ἐπάϊνί χα] ο85958 δηιϊἷδδίηδβέρδησοε. 42 1. 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις " ειὶβ ἰδ Ὑ8Δὲ ΟὯ6 χαΐρὶιὲ 6811 τϑοο]] σοι," 
οΥ “ἐπὶ ἰδ ἃ οαπο οὗ χϑοοϊϊοοϊΐου,᾽ ΤἘ6 δβαῖὴθ ποχὰβ οοσὰς Ῥμδοάσ, 
249 σ. 43 Σιμμίαν τις ἰδών κιτλ’ Βίχημιΐδδ απ ἃ ΟϑῦθΒ ῬΟγῸ 

ἐῃδοΡΑΣ  ὉΪ0 ἔσίθη δ: 566 Ὡ, ΟἹ Ῥ. ὅ9, 3. Ῥ. 37, ὃ αὐτοῦ Σιμμίου 

ἐἐ8ο Ιἰνίηρ Βίχητοΐδδ.᾽ ἩΗἱγβομὶμκ Ὀγαοϊοία ἀναμνησθῆναι ὈοοΔΊ26 
9 (ογ βα᾽ἔθτι σοροὲΐ ποι Ῥοίδαὶ.᾽ [6 ἐπ18 οσὶ ἐἱείβχῃ ἢ 

ΧΙΧ, νυ. 27, 7 κατὰ πάντα ταῦτα "ἴῃ δοοογάδηοθ Ὑ1Ὲ Δ]} ἐπιΐ6. 

8 ἀπ' ἀνομοίων: δοοίῃᾳ ἃ ἐΙὩ( ΟΥ 8 ροσβοῦ ὙΠ πΐο 1 δοδβοαϊδὶθ 
ἐμ ἰάθα οἵ Αἰπηιηγίδθ, 1 ὧπὰὶ δρὲ ἰοὸ σϑοοϊἹοοὲ βὲπηνΐδα Ὠἰτηθοῖ, 
ἀνόμοια ἀτΘ Οὐδοοὶβ ὧν μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη (78 0). ἀφ’ ὁμοίων "Δὲ 

χτοοοχάδεΐο σὰπὶ οἱπδάσμι Σοὶ 4016 δβοῃδίυτδ οθδὲ ροσοθρίβ οορίἐδὲΐο 
δἷγο ἰάθα ἐπ δηΐτιο ΟΥ ΟΣ, γοὶ ἐάν τίς τι πρότερον ἣ ἰδὼν ἣ ἀκούσας, 
ἥ τα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν μόνον ἐκεῖνο γνῷ. ΒΊΑΣ. 
11 ἐννοεῖν ἰεα Θροχορθδὶβ οὗ τόδε: 500 ΟἹ Ὁ. 30, 4.--- ἐλλείπειν ἰδ 
λιἰκϑηδἰεἶνο "(0 Ὧθ0 ἱπίοτίον᾽ οὐ " ἀοίθοϊίνφ᾽ τὶ “1 δοτηθ χοβρϑοὶ" 
τινον 'οοταρασοᾶ ἘΠ} βοσοθιὐης:" Ἰδουρα οὐ αἱ α}}γ ἐπΐδ φοιξείνο ἐς 
Ῥασιϊεῖνο, Κσίσον ξ 47, 16, 156 ἄλλο τι---οὐδέν : ἰὰ ζπ16 ΘΟὨΒΙΣ, 
τὶ ἴα δυροτβυουδ, δα Θοταρ. δῦουθ δ κ, μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν 
μηδεμίαν. Οογᾷ. 4608 Δ, πράγματός τινός ἐστι μόριον οὐδενός, ἜΣ, 
416. 79, ἀλλ᾽ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδεί:.---παρά ὮδΔα ὮΟΣΘ [80 Β680 
οἵ “Ὀυξ᾽ οζΣ ’ ἔδῃ :᾿ ἴῃ σϑδι τυ ἐμΐβ ἄοοθα τοὶ ἀὐος ἔγοσα [29 180 οὗ 
παρά ἴξον οοτηραζαίΐνοαυ Ἡλϊο 8 τὸ δηὰ ἰῃ Τμυσγάϊάθε (1, 38, 8 ἡλίον 
ἀκλάψεις αἱ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνον μνημονενόμανα ξυνἕ. 
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βησαν, ἀοὰ 4, 6, 1 χειμὼν--- μείζων παρὰ τὴν καθεστηκυῖαν ὥρα»): 
ἢ, Φ. παρά αἰδιιᾶξ, ῬΤΟΡΟΙΣΙΥ Βροδκίη, ἰῃ ἐδθ δϑηδὸ “ϑοξιρασοὰ ἰο,; 
ἴιξ ΣΩΔῪ ὕο ἐσασιδιδίοα ὉῪ "ἔπδο.᾽ τοῖα Ρίοίο ἰδο οὐϊίοτα φυοίθ 
Ῥοϊιεῖο. 395 π, κὸὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα προστάττειν, αλὰ ἨΔΡ., 
887} δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πάσας: ταύται, Ὀἰτοοέῖγ δἵξοσ. 
Ὑδτὰδ πὸ Ὦδτο ἐδ ΣΟΣῸ ΘΟΣΏΣΩΟΣ ΘΟΏΒΕΣ. ὅτερον τούτων. 16 αὐτὸ τὸ 
ἔσον " δϑοϊτοοὶ οαπαῖἑγ" 10 λαβόντε: δο. ἐπιστάμεθα : αἵ, Ῥ. 80,329. 
41] ἐκ τούτων ἷδ Θραιχιδῖοραὶδ οὗ ἐξ ὧ. 424 τῷ μὲν---τῷ δέ: ἐπουσὰ 
Δρροασίῃα οαδὶ ἰο [89 οπδ, ἐ;θ δδσῃο ἰίηρα ὧο Ὡοῖ πΘο δα σ 
δοΟῖὰ 6Ὸ 0 δυοΐδοσ. ἘσαυΔΙΪγ ἱῃ 85 ἴδσ 88 ἰὲ ἐβ μοσοοϊγοὰ Ὦγ ἐδ9 
δϑδοα ὧδ ποὶ οοσίδὶ διὰ ΠΟ ΔΗ ΘΔΌΪ]6, 88 ΣΏΘῈ Δ1Θ δρὲ ἰ0 ἀΐδαρυθο 

δουῦὲ ἰδ; ναὶ δραίξσαοὲ ὁα 04} } ν (αὐτὸ τὸ ἴσον) ΔΙΤΘΥΒ ΥοΙοδῖηδ ΟἿ 
δοὰ ἐδ δᾶζθθ. ΕῸν ἴδ ἀΐδοτειὶ τοδΐπα οὗ ἔδ:9 Ῥαδδαβο ἩδΐοΝ ἰδ 
εαἷτοι ὉΥ ἴδι0 1666 ἐχιιδὲ ΤΟΣΏΥ ΤΩ55., 800 ἐδ οζγίξ, ποίθδ; Ἡίξμουὲ 

εἰερουϊξπα ἐμ6 Ῥοδαἱ Ὁ} γ οὐ {1:0 ὀομπῖσ, ἐνίοτε τοτὲ μιὲν--τοτὲ δέ, 
1 εοπποὶ ἀστοῦ ἩΠῈῺ 8.411. το ΟΌΘΒΟΣΥΘΕ "ΘΟΙΣΙΩΟΏΘΙΣΩ 0886 6 γασχὶ- 

οἰδίο δὸ ἀϊνοσεϊξδαίθ σϑύτισὰ οχίοσωδγοιι, ἱσηδρίηυτα αὖ μπὸ ἐοάεπαμα 
, λοιεῖνε υαγὶο ἐεερογέ ῬετοορίΔΤΌι γο] ΟΣ Ῥζοχὶπιΐα Ὑϑσδὲβ δρρασζοὶ 
αὐτά σοι--- ἐφάνη, ὯΔ ὁρομίε ἰη(ο]]ορδίος Ἰοοϊϊοπΐ τῷ μὲν, τῷ δέ 
ΒΌ]]Ό. Ἰοσῦσα 0866 οοποοάθηδυμ):"᾽ ἴον ἐβουρὰ ἱἰξ ἐβ ἔδοσο σωδὰθ 
ἀορεπάθαξ οἷ ἐδ 9 ἰπάστοθηξ οὗ ὁ9 δῃὰ [1:9 ΒΩΙΩΘ Ῥόσβοχι, ἐξ ἐδ πιοὶ 
οεξίδίη ἐμδὲ ἐξ πεμδὲ Ὀ60 [80 δδῖὴθ ἐπ ἐὯ6 Ὀγϑοϑᾶξκα δοῃΐθσιοϑ. νὶρ 
αὐτὰ τὰ ἴσα "αὐνείσαοὶ ΘΔ] γ᾽" ἱπ ὑπ ἈἱΌΣαὶ, ἱῃ ογάὰογ [0 τοργϑδθὰς 
ἐὺ δὲ ἐπ οἰοοίίοι οἵ βουθγαὶ σωΐϊπὰδ, ποῖ οὗ ΟΏ6 ΟἿΪΥ (εἶε τοὺς πολλοὺς 

᾿ ἀποβλέπων νόα:, ὧν ἐν ἑκάστῳ τὸ αὐτὸ ἴσαν, ΟἸγιωρίοδοχιε) : Βέὲ4110. 
ἡππεῖϊγ οοπιρασθα Ῥαδγζηθῃ, 129 5 αὐτὼ τὰ ὅμοια. 47 ταῦτα τὰ 
ἴσα, ἱ. 6. αυοἷδ 86 ΔΙΘ ΘΟΙΏΙΏΟΠΙΥ οΔ]1ο ἡ ἴσα; ἐδ Ῥχοποῦπ αἰδχιὰδ 
ἔπ 2ὲ6 οεἰφίὶμαὶ “ἀοίοςδ᾽ ΘΟΏΒΘ ΠΟΥΘ 88 ἘΔ] 88 1]. 239, ἐκ τούτων τῶν 
ἴσων. 860 οἱ Ῥ. 80, 3. Ῥ. 38, 4 ἕω ἂν 11ξ. " 50 Ἰοὰᾳ Δ8᾽ Ξε" 1 :᾽ 
δοίΏΡ. Χου, Ογτον. ὃ, 3, 11 ἕω: ἂν ἀνὴρ δίκαιος ὥ--οὕποτ᾽ ἐπιλήσομαι 
τούτων, Διὰ ἰδ ἐποίδηοσα ἔγοσα Ῥ]δίο οοϊϊθοίϑὰ Ὀγ βὲ411Ρ.: Οτδὶνϊ, 
803 »π, 483 κ. Ῥοϊϊίδο. 398 Βν. Βορ, 10, 6105, γὰρ ἰδ δΔὐὰοὰ ὮῪ 
Σϑδα. οὗ ἰπίογίον υδϊαθ, ναὶ δία". μονα ὈΥ Ὡυσοθτοῦδ ἰπδίδηοοῦ 
Ἐμοὶ Ῥίδίο οἵνδῃ δοὰδθ δὲ ϑροχορϑείο δοηΐϑηοθ Ἡϊέοῦὶ ἃ ΘοὩ;θ0- 
ἐὐνο νῬασίδοῖο.υ δο σοδάϊῃρ ὅταν οὖν νοι 16 ἰουμὰ ἐπ δοϊῃθ οὰΐ- 
οεδ, Ῥοδαϑδδοα ἐδ δι ιβουῖυ (δθοδ δα ἐξ 8) οἵ βοζῶθ σηδα, οὗ τ: 
δοουιμὰ. οἷδδα. Ὁ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἴσον τε αὐτὸ τὸ ὄντως ἴσον 
ὁ .οίχοοὶ Θαυδῖῖν ἐμοὶ :" (ῸΣ Δ αἰτοΐΐδν ὀχρεοδαίοι; 606΄ ὈΘΙΟῪ 
Ῥ. 29, 3. 10 ἐνδαῖ τι ἐκείνον: ΘοΣΏΡ. Ὁ. 37, 13 ἐλλείπει τι ἐκείνου, 

διὰ Βορ. Ἶ, δ8ϑν τῶν ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν. πο ἄδι, τῷ---εἶναι 
ΣΟΥ ὃδο ἰσαπιαϊοιοὰ “ἰδ 5 ἴδσ δα ἰΐ ἰδ Ὡοὶ ᾿ἶκο ϑαπαϊιεν ἐΐδοὶ, ἱξ, 
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ΦὮΌΥ Ῥαΐωᾳ ποῖ |κ0 οαυδιἱὲν ἰἰθ014.᾽ ἙΕῸΣ ἃ εἶτα ϊδν ἰησέδτιοθ 5800 
Ῥ. ὅ, 2δ. τοιοῦτον ἰδ τοδΔὰθ ἰο δῦνοθ ὙΪπὰ ἐπθ Ῥχοοοάΐμρ εἰηρσυ- 
δι ἐνδεῖ, ἐπουσὰ ἐδ χορυϊοσ οομπείτυοϊΐουΒ! που]ὰ Ὀθ 80 Ρ]υχαὶ: 
ΘΟΙΕΡ. Ῥ. 39, 7 τροθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα εἶναι. 11 βοῦ- 

λεσθαι ἴα ᾿ιοτο δορὰ οὗ δι ἱμπδηϊμιδὲθ οδἦθοὶ ἱμπ {86 ΒδΙὴθ ὙΔΥῪ δῷ 
θέλειν ΔΌοΥο Ρ. ὅ, 26 πΏΘΣΘ 5660 ποίΘ. 80 ἨἫΘὸ δα ὈΘΙΟῊ 4120 ὁρέ- 
γεσθαι υδοὰ οὗ ἰπίηρα. 1δ ἀναγκαῖόν ποὺ 80. εἶναι : οἵ, 111 
ποῖον. ο;. 8 4191 -.--τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα 8 ἃ τοοδρί ]δέΐοσι οἵ 
[δὲῈο νοχὰβ ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ. 17 Ἑοχ ἐμο οοπιρϊοὶθ 
ππδοχεϊδηΐηρ οὗ [80 ποχᾶδ ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν πὸ οὐρὰξ ἰ0 δ. 
ῬΙΣ ἔτοταα ἐμ ρχϑοϑάϊῃᾳ οὗ δὲ ἐνδ. ἔχ. φησίν: πὶ [δ0 χοϊδεΐνο ἐδ 
Ὡοῖ τοροδίθὰ ἐπ οοποίταοίίοσα οὗ ἐπὶ ἸἸηδ, ἐπουρὰ ἐδθ δοοοσιᾶ 

δοῃίθῃοο σϑαυΐτοδ ἃ ἀἰδοξοσιί 6880, Ε00 δῦογο 6 Δ, Ὀοΐονν 83 νυ. 
41 ὀρέγεται κιτ. Ἅ.: ἷδ ἰΒ ἐμ δεΥρίγδεϊο ΟΥὁ ἐθῃ ΠΟΥ οὗ 811 ἑδίηρα 
ἴο χοδο ὑμοὶνρ δραίσδοι ἰᾶθαα διὰ Ὀθοοσαθ θαῦαὶ (0 ἔδοτω, ἐμβουσα 

80 δἰνογα 411 κοτέ οὗ ἐδποὶγ Θῃ ἀΘΑΥΟΌΣ. ΔΒ ταὐτὸν 

πάντα ταῦτα λέγω "ἰάθτο ἂἃθ ἷ5 οχληΐ 8 τχαθάΐοο ΤΏΘ δοχδίσ 
δ [δ)6 Ββδὴὼθ 85 ἱπ Κορινθίους κακὰ λέγω "1 ΒΑῪ ΟΥ̓] ἐπίηρε οὗ 

ος 480. Οοσίπεβίαιο, 7 πρός γε ὃ κιτιλ, "ΠῚ τορατὰ ἰο 
Ὑδαἱ.᾽ ΩΒ ἀλλὰ μὲν δὴ πὶ που δ ζο] πίῃς δέ, το Σ δον 
ἐδιδὶ μέν τε μήν. Ῥ. 39, 1 τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν "ἸϊΏ ρΒ ψΐολι 
ἴαἸϊ τοὶ χοδοῦ οὗ ἐδ): 9 50.568." Ὁ τοῦ ὁ ἔστιν ἴσον τοὸὶ τοῦ ὄντως 
ἴσον "οἵ αὐδίταοὶ θαυ]: 74 Ὁ; Ὀοϊονν 92», ἡ οὐσία ἔχονσα τὴν 
ἑπωνυμίαν τοῦ ὃ ἔστι. οΐοτο ἃ τοϊδίλνο 80 ατίΐοϊθ οἔξθιῃ ΔΡΌΘΑΣΕ 
ἐπ 18 οχἰαὶμδὶ ῬΡΟΎΟΣ 88 ἃ ἀθτοοσδίσδεῖυθ ῬΣΟΠΟΌΏ : ΘΟ. ῬΆΣ]ο.: 
87Δ τό γε ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται. Ἑ περὶ τὸ ἐφ᾽ ᾧ λυπεῖται. ὥωορᾳ. 4, 
Ἴ1Δ4π τῶν ἃ τότε ἑπεσκοποῦμεν τε τῶν τότε παρ᾽ ἡμῶν ἐπισκοπουμέ- 

νων. 4 τἄλλα αἰσθάνεσθαι " Ῥαχίογτα ἰδ οἴδος δοὶβ οὐ ἐδθ 
ΒΟΏΒΟδ:᾽ ἘϊΔΔ611 8 2 ἢ. β τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα "ἰαϊηρα 

οοπίἀατοὰ θαῦδὶ ἰἱῃὰ ΘΟὨΒΘαΌΘΩΟΘ Οὗ ΟἿΚ Β6Ώδι.8] μοσοθρέξοωβ. 
ἐκεῖσε Υἱξ. ἰο ἐμδὲ Ῥσχϑοοοϊοοϊνθὰ καοπὶοῦρσο οὗ ϑαυδι έν. 7 ἀροί- 
σειν 8 οχρϊδἰηοὰ Ὀγ Ἡοὶηδοχί Ξε ἀναφέροντες ἐνθυμεῖσθαι, Ὀοιξαν ὉΥ 
Βέ4110. ἀναφέρειν ἐνθυμούμενοι, ἰῃ ογτὰος ἰ0 υπκἀοχαίϊδηὰ ὅτι. Βηΐ. 

Ι οομῖοδα ἐμδὲ ἩΣΣβοδὶ ̓6 δοπ:θοςοσο ΔΡΡΌΘΔΣΒ τοὶ ἰσορσόῦθαο ἰ0 ΣΩ6, 
δοοοχύϊης (0 Ἡδίοδ ἐδ Ὑδοῖ6 δορίθῃοο ὅτγι---φαυλότερα δ 8 ἰῃ- 
ἑοχροϊοϊίοῃ δῳἀϑὰ ἤοσὸ δέξοσ ἐὯ9 οχδιωρὶθ οὗ 74  δοὰἃ 78 Δ. 
97. γενόμενοι οὐθύς ' ἀἰΣΘΟ δὲ οὖσ οὐτέ :᾿ 600 δθουθ ἢ. 21, 3, διὰ 
ῬοΙΟ 1. 17, ᾿ 11 τρὸ τούτων 80. πρὸ τοῦ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ 
τῶν ἄλλων αἰσθήσεων. Ἰὲ 18 ὭΘΟΘΟΒΔΙΥ ἰ0 οὕδοξγο ἐδ ἔπ οζάοσ ἴο 
υπἀοχείαὰ ἐδ ἑπδιτιὶφαὶ ὈὐΣ ἐγ οἱ ἰδ τοδάΐμα τούτον Ἡλιλοδ ὧδ 
Ἰουχνὰ ἐπ βόσωϑ σωδδ, δι ι ὰ αἷδοὸ δά ἀϑὰ ὈῪ ἃ οὐσζ. ἱπ ἐδ: Βοὰϊ, ᾿ 
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ΧΧ, ».39, 10 ἔχοντες ἰδ, εἰσί οὐἱν οροαϊκίστια, ὈΠΏΘΟΘΈΒΑΣΥῪ ὈΟοδῖδΘ 

δἰσοδὰγ ἱπιρὶϊοὰ ἐπ λαβόντες, θὰ ἰξ ἐΒ δά ἀοᾶ ἐπ ογάθσ ἔο σρδῖθ' Ἐ}:9 

ἑᾷσα οἱ Ῥοεδοδδῖοι; Σλοσθ δωρμδιίο. ΝΟ δδγθ οἱ ὀΟΌΣδΟ (0 Ὁσιὰθτ- 
κιἰδηὰ αὐτήν ἴοΣ ἔχοντες 8150. 17 τὸ ἴσον κιτ᾿λ. ἷ.6. 41} τοϊδίξοσιϑ 

οἱ ἰεὐτισε πίει σορασὰ [0 εἷσθϑ, 41] ὅπερ λέγω "85 1.66 Ὀ66Ώ Βαϊὰ 

Ῥοΐοσθ:" οσζ δῃοίδοσ ἐμείδηοο οὗ ἐδὶβ ῬὮγαδθ 5606 ἢ. 80, 10. Ιἠ ἐπ, 

μοπονοσ, ἰτοαποηὶ δπουρ ἔῃ ῬΙδίο.---ῸΣ ἐδ0 οείδκίου οὗ ἔδθ 
δχίλοϊο Ῥνοίοσο δικαίου διὰ ὁσίον Κὲ4}}0. δοτιρασθα οσα. 469 Ρ», καὶ 

χὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν διὰ ΟἾΝΟΣ Ῥαδεδκοδ. 
22 ἐπισφραγίζεσθαι ᾿ξ. "ἴἰο ἱταρτίηξ Δ 504]," Βότὸ “" Ἡδιΐο ῬΘ τηδεὶς 
ὍΥ 6 πατλθ οὗ δυβδοὶυὶο ;᾽ οἱ, Ῥοὶὶὲ, 368 Ο μίαν (ἰδέα») ἐπισφραγί- 
ζεσθαι, ῬὨΣοῦ. 36. » ἐπισφραγισθέντα τῷ τοῦ μᾶλλον καὶ ἐναντίον 

γένει. Ἴπο ψοσὰδ ἀἰσϑοῦυ ζο] τίσ καὶ ἐν ταῖς ἐρ. ἐρ. κιτ.Ἃ. ταϊρὶ 
Ὧ0 ΒΌΣΟΙΔΑΙΣΙ ἰταηαϊδίθα “ἱπ ΟἿΣ ἀἰδι᾽οοίδο ἐἑηνθα δεῖ ο:8 :᾽ 8500 

. Οὐίο δ0 α6, βίπιϊϊον ὀχρχοβαίο:β δσὸ οἴξϑῃ τοί πίιξῃ ἰπ Ῥ]δίο: 800 
Ἰοῖον 78 »ν. Ἰποδοὶ. 168 ». 1,8. 187 σ. ΒΘΡ. 7, ὅ84 », 47 
Ἐμο δοο, 6. ἰηΐ. εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι ἷ8 οἴ ΘΟΌΣΒΘ οομοοίγοα ἴῃ 
ἀοροτιάσηοθ ΟἹ ἀναγκαῖον ἩΠΙοΟῺ δουϊὰ 6 δυρρ]οὰ ἔσο ἐδ9 
Ῥεοοοάξηα δοηΐθῃθθ. ἀεὶ διὰ βίον ἰδ ἃ ἰαυδοϊοκίο 8] οχργοβδίου το ἢ 

ΟΟσΘΌΣΒ ἐπ ΟἿΟΣ Ῥδδδαροθ 8150: Ῥδὶϊοῦ. 21 Βι 22 Β. Τϑρα. 3, 06έ Δ. 

, Ῥοϊλξῖο. 39ὅ ». 8.0 αἷδο Ῥομιοβέδ. 1ορεΐῃ. ξ 121 διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ 
χρόνου. ὯἋθ 1. Τὸ βοὴϑθ ἀοβιηϊΐίίου οὗ λήθη 848 ἮΘΣΘ ΣΘΟΌΣΕ 
ὅγιρ. 308 Δ, διὰ Ῥμ)]οῦ, 88 5 λήθη--- ἐπιστήμης ἔξοδος. Ῥ. 80, 
Ὁ ταῦτα ἰδ ἷὰ ἐδ οχίαίμαὶ "ἀΔοίοίο᾽ ἴοχοθ ἐσϑοαυθη γ Ὁδοὰ οὗ ἐδὸ 

οὐ͵θοία δ] 1ηοα πηὰοσ ΟἿΣ δαιδοδὶ 860 Ῥ. 27, 27, ῬΏΣ1ΟΡ. ὅ8 Σ. 

Ῥμεαοᾶς, 260 Δ. 8 Ηἰἱσβομΐᾳ ἱμσϑηϊ ἸΒΙΥ ΒΌΠΡΟΒΟΒ ἐπδὲ γενέσ- 
θαι ὯδΔδ ἀτορὲ ουὔὲ δἴξοσς πρίν, δοσρ. ΘΟ Ρ. 81, 17 δὰ 2324, Ηἱΐτ- 
δοϊιὶᾳ δὰ ἀδ "ΡῬτὸ πρὶν δοοππάυπι Οτδθοϊΐδίθια ϑα80 ἀοροῦδὶ πρότερον 
εἶνο πρόσθεν, οσὕτὰ πρὶν ἷἰπ ογδιΐοθ Ῥοάθδίσὶ οἱ βοῃασὶΐβ ὩΠΠΌΔΤΩ 
106 650 ἱπιρδίοσ ἱπὰϊοδίϊνο." 4 οἰκείαν ἐπιστήμην "οτἱ αἰαὶ 
Ἰηοπ]οάρο." 8 ἕτερον τι κιτἋ, "ἴ[ο δοποοίγο δὴ ἐάθα οἵ βοζῃθ- 

. εἰς ἀἰογοατ! Ἡδοδ 86 μοὰ ἰογροξέοι, δἰασίληι ας ἔσοση ἐπὶβ (ποῖ 
8:0 μοὰ οὐδεσυοὰ Ἡϊεὰ ἰδ βοῦβοθ δὰ) ἰο ἩδίοΣ ἐμπὶβ δρρεοδσομοὰ 
οἰέδιος ὈῪ Ῥοΐπις ὉΣΙΚΟ οἱ 11 ἱἐὶ.᾽ 10 ζ. Ἐὸογ ἥτοι--- ἢ 800 Ὡ. οἱ 
Αροϊ. 17, 1. δοῖϊ{ ξ 777. Ιὲἠ ἰο [0 ἀΌΓΥ οἵ γέ ἴο Θζορμοδβὶζο ἐδο ὅταὶ 

Ῥαστί οἵ ἰδ ἀἱδ) αποίξος : ΘόσωρΡ. 6. 6. ἐδ) ῬαθδδρῸ ἰῃ [10 ΑΡΟΪΟΩῪ ἰο 
ιοῖι χοΐδγοσιοθ 86 Ὅδοι τηδᾶθ, ΟΣ Ῥχοίαζ. 881 5 ἥτοι ταυτόν γέ 
ἐστι δικαιότης ὁσιότητι ἣ ὅτι ὁμοιότατο. ΠΙΙΆ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἣ ἀν. 
ἼΒΟΥ πεεγεῖν τοσραιαρον." ἘἙμΐθ ρΏγαδο ἰδ οσί ρίχιιγ αἰ] ρέΐο, 88. τὸ 
οὐρὰ ἰο χροὶ οὐδὲν ἄλλο ποιοῦσιν, ἣ οἵ. Χαι, Ογγορ. 1, 6, 89 εἰ 

δὲ σύ γε μηδὲν ἣ μετενέγκας: ἐπ᾿ ἀὠνθρώπου: τὰς μηχανάς, διὰ ῬΊοῖο 
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ἰτοθο1{ Επίπ γᾶ, 377 Ὁ καὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ Χχορεύετον. ἤδ0 
8180 Βου, ἘΠῚ ρϑοαὺ Οἵ. οὰ. βοδϊιδοῖοσ, Ὁ, 646. Βοῖκοσς διὰ Ηδζχιδση 
γεΐωβ ἀλλ᾽ ἃ, Ῥὺπὶ δὸ ἴδε 88 1 οδσι 800 ἐδιΐδ πουϊὰ Ὀ6 ουὲ οὗ μἷδοο 

ογϑ: ἐλλ᾽ ἢ 8 υδοὰ δέϊος δ πορδξλνο οἶδυδο ἑπαιοδὰ οὗ ἃ αἱπιρὶο 
ὧλλά, 809 ποίθ οὨ Αροϊ. 37, 4. 

ΧΧΙῚ, », 80, 16 πότερον οὖν αἱρεῖ '"ΜὨϊοῖ οἱ 80 ἔπο ἂο γοῦ Σιονν 

ομοοσϑ᾽ ἰ.6. ἴος οὶ ὧο γοῦ ἀοοϊὰοῦ Οἵ, Αἐτηιτοὶοδ' ΔΏΒΉΟΣ οὐκ 

ἔχω-- ἐλέσθαι. 18 τόδε '"πἢΠῸ τοραστὰ ἴο ἐλιὶδ' πεΐ ἐδιΐα 6860. 
Ὧ)0Ὸ Ὑπὸ ποχὰβ περὶ ὧν ἐπίσταται κιου!ὰ οἱ ΘοΌΣ80 ὕο οσπείσιιοὰ 
ὙΠ δοῦναι λόγον. 24 Ἐοε μὴ --οὐδείς Βο0 561} αὶ 760, 1. 
4θ λαβοῦσαι Βο. ἀναμιμνήσκονται. Ῥ. 81, 8 ἅμα γιγνόμενοι "δὲ ἐδ: 
ΒΙΩΘ Εἶτὴ9 88 ἰπΠΟ6Ὺ ὙΘΣΘ ὈΟΤΠ, δῖ. ΤΏ6 1δοῖ ἀσχυυμοιὲ δὰ-Ὁ 

γαμοϑὰ ὉΥ Βίμιταϊοδ ἰα χοξυϊοἃὰ ὮΥ βοοῦ. ὈῪ δὴ ἐπάΐγοοί υτζοοῖ: 
ΦΒΏΌΡΡΟΒΘ ἯΘ ΔΟ]ΈΪΟ ἐλιὶα Κηοπομο δὲ ἔἢθ στωοσοθαὶ οὗ ΟΣ δυσί, 

ψθ} ἀο πὸ ἔδει 1ο60 7 [Ἐ 1688 ὉΘ6Ώ δδβυϊηθὰ ἐμπδὲ ΜΘ 1066 ἐξ δὲ 
ῬΓΘΟΙδΟΙΥ [80 ΒΩΙΩΘ ροσὶοᾶ, διὰ 1 16 ἐσαροκαίυ]9 ἐμαὶ δοχυΐϊσίησ δοὰ 
Ἰοαίπιᾳα ἔ: ββιὴθ πον θᾶσθο δου Ὀοΐδ ἰδκο Ρ0͵866 πἰτυἱἐδηθοιαῖγ." 
8 ἐν ᾧπερ ἰε ἴδιο χοδϊηρ οὗ ἐδ9 δοδὲ στωββ. (9 Βοὰϊ. διωουᾳ 9 

ὩΘΩΡοσ), Ὀαὲ ΚΒ 411}. ῥσχοίοσβ οχαἱεἰληρ ἐμ ῥσχοροαίξίοσι 1 δοοοχζὰ- 
δΏ06 Ἡΐεὰ ἐδο ἑηΐοσίοσ τ55. διὰ ἩΠῈῈ ἐδο οὐδβοσυδίξοσι "ὩΟΩ ἐΐοσαῖον 
Ῥσδοροβίξο ἐν ζζοσο ἰοαυθηαΐ ἈῬΤῸΡΘ οί εσωο᾽ αποϊΐϊῃα δἷδὸ .ιὲδ σιοΐθ 
οὨ Αροϊὶ. 27». Τὶς ἰδ, ὨΟΉΘΥΘΣ, ΠΟ ΣΘΘΒΟῺ δὺεοὶπδὶ ἐδ6 χεδϊῃσ 
νασταηϊθὰ ὉΥ ἴδιο Ὀθαὲ δυϊδουὶ θα. (860 261 ἢ 60, 3.) 10 

ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών "1 ἱποανοΣΘΏ Ὁ Βροῖζο Ὠοηδασιδο." “ βίσχω- 
Σαΐδα ἰδ ἰσχαῃμδβχοἃ οἱ {π9 ὨΟΣΏΒ οὗ 8 ἀὐϊοτοτηδ." ΟΚΌΡΕΒ. ὃ 

ΧΧΊΙ. νυ. 31, 13 τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων "180 ἱχωρτεοκδίουβ σοδβυϊ ης 
ἤτοτα Βϑηδιοὶ Ῥϑγοθρίϊοηα,;" ἰοσ [80 Ῥχοροδίξϊοῃ, 5600 δἷδο 7ὅ 5 
ΔΌοτο, τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα. 14 ὑπάρχουσαν πρότερον 
80. ἡμῖν " ΜὨἰοδ ΤΟΙΙΩΘΙΪΥ ἯΔΒ ἰὴ ΟἿΌΣ Ῥοδδοβδίοσι;" ἐδιΐβ 18 μἱδοοὰ 
ἐκ παραλλήλον Ἡϊξΐ ἡμετέραν οὖσαν. 10 οὕτω: ὥσπερ καὶ 
- οὕτως καί ς- ἔλλ0 οοχτοϊοςΐνο καί ἐπ δοσαροσίδοηδ ἰδ αυἱΐο τορα- 
ΔΣ, 800 ΔροΥθ θέ ὅσ. Ηδστο οὕτω: ἐδ Βοιῃοναὶ υπυδιδὶ) ἱπ ἔδιο 
ἔγχος οἴδασο, Ῥὰξ δ οἰσωΐϊοῦ δυροσδυὶ οὗ οχρεοδδίοςῃ οοσυσα ἐπ 
Ῥϑιιοδῖδ, ΟἸγηίῃ. 1, ἢ 16 τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ οἱ δανειζόμενοι διὰ 
οἴδος ἰπδέδιιοοα 8ΣῸ ἰουπᾶ Θ᾽ ΘΘΎΒΟΣΘ. 18 ἄλλω: Δ8 πιθο ἢ 88 “ἢ 

Ὑδίῃ :" 860 Ὡ. ΟἹ ΟΥ̓ Ἀ, 44, 39. 41 εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε ἰ8 ἃ 
βοοὰ ἰπδέαδῃοοθ ἔο ΘΧΘΙΏΡΙ ΝΥ ἐδ ἀἰδογαροο Ὀοΐίπϑοι οὗτοι δῃᾶ ὅδε: 
860 ἢ οι Ρ. 879 (60), διὰ αἶδο Ὁ. δδ8. 41] ἴ. ον δο οξᾶοξ οἵ 
ποτὰ ἔφη, ὦ Σώκρ., ὃ Σιμμίας 500 νοῖονν 78 Δ6.. 238 εἰς καλόν 
86. καιρὸν "ΔΔΡΡΣΥ, Ἰποϊκίγ " αἵ. ὅγιωρ. 1743, οἷς καλὸν ἥκεις ὅπωε 
συνδειπνήσῃι. ΤΏ 56Ώ80 οἱ ἐδ Ἡδ019 Ῥαδδαρὸ ἰ8 “ΤῸ διρυσοθοὶ 
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25 ΔῈ δᾶ υιΐγρἷο ἐδ σηον ἰ0 Ῥσοῦθ ἐμδὲ οἷσ δουὶ οχίοία, ἐπ ̓ ἰκὸ 
ΤΌΘΕΤΟΥ, Ὀθίοζθ ἯΘ ΔΙῸ ὕοσι,, 88 δἷδὸ ἐπ βυραίδπιοθ οὐ Ἡδίοἷ γοιϊ 
8.0 δβροδκίῃβ πον, 47 ὧ: οἷόν τε μάλιστα ἱ. 6. "τπἰἰξὰ 180 
ειεοϊοπὲ μοδεΐἷο διβουηὶ οὗ οοείδίῃγ." 28 ἱκανῶς: κο. αὐτῷ 
ἀποδέδεικται. Ῥ. 88, Δ καρτερώτατοι (ΟΡ. μαλακό!) "(0.9 Σηοοϑὲ 

οδαϊϊπαίο.᾽ , 
ΧΧΙΠΙ͂Ι. ν". 82, 8 ἐνέστηκεν "Βιδηδδ ἐπι ΟἿΣ ὙΔΥ :᾿ 80 θπι, 6411 6]. 

8:10 ἢ ἂν ἐνστῇ τι ̓"Ψ ὮΘΤΘ ἔπ61Ὸ ἰ8 δα οὐδαίδοῖθ ἱπ ἐδ 6 τΔΥ.᾽ἢ 10 

διασκεδαννύηται 8 ΗΪτΒΟλΐ σ΄ 6 τορἀΐϊησ, ἸΤῊΘ χ85, αίνο διασκεδάν- 
γυται, ΟὨΪΥ ἰπ (89 Βοὰϊ. ἐΐα Ὧδ8 ὕϑοῖ οοστθοίθὰ ἰο διασκεδαννύη- 
ται. Ἐϊὰ 611 ἢ ὅϑ ν. 140 οοῃβίδατα διασκεδάνννται 88 [290 πα ϊορέΐνο, 
θὲ ἐ:0 ἱπδίδηοο αυοϊθὰ ὮΥῪ Βίτῃ ἴτοτα ομπο 77 ἃ ἄοθα ποὲ [δ 1 
ἔδιο δὐσοϊβείου οἵ ἐδπῖδ πιοοὰ Βοτο, ἱπείοϑὰ οὗ 89 διδ). Αφαίΐη, ἔμοδθ 
δτδτατοδσίδηα ἩὯῸ δοχδίῶον διασκεδάννυται 88 Δ δΒ0δ)., δοατὰ ἰο 
ἦοταοι ἐμδὲ ἃ βυ δ). σδιθοὶ Ὀ6 ἰοστιηϑὰ πιίμδους 6 οομμοοίίηᾳ γοποὶ, 
διὰ οἰέπος Οὐἐεἰίηα "οα ατϑοῖς δοοθυΐδ᾽ Ὁ, 83 ἱβ σίρῃξ δὰ ΣΘΘΟΙ- 

ταϑιάϊηκς διασκεδαννύηται ΟΣ ἨΘ Οὐρὶ δὲ ἰοαδὲ ἐο ἴ0]1ονν Μίδιΐθθ 
8 209, 4 ν1ο ἐδ ἴοσ. πε ἐδης διασκεδαννῦται.  Ὦδγνο Ῥχοίοσσοι ἐδθ 
ἄοττιοξ, δ 1 ἰοοϊ οοηνίμοσὰα ἐμβδὲ δ ἰηάδίοδεϊνο οουὰ ὍΘ ΘΩΒΙΪΥ 

Βυναϊἑεἰοὰ ὉῪ δοχίροα, 6.6, 70 Δ 1 δηὰ διαφθείρεταί τε καὶ ἀπόλλυ- 
σαι ἷἴὰ ἃ αὐοἰδεΐοι οὗ π6 Ῥαδβαρο ἰῃ βίουδουα Εἰοὶ. ῬΏγα. Ρ, 828 
Θεαϊεξ,, δι νὰ ἔδιοσο σὁδῃ 06 ἢῸ ἀουδὲ ἐμαὶ ἔπιοσθ ΟἿΣ 1Ώ85. δσὸ σίραΐ πῃ 

εἰτίπε τὸ ἔδο δι, Ἄρδίῃ 1 οὔδοτνθ ἐμδὲ ἴῃ ἐδθ μαβδδαρθβ αποίεὰ 
γ Βι4110, ἤτοσα ᾿ωποΐδα δοὰ Ὑμποιαϊδεϊθθ ἐμ οοστοοῖ βυ δ αμοίνεα 
ΔΡῬΘΔΣ ἐπ τουθιΐξ οὐϊ(ίομα, ἐπουρῶ 1 ὧἀο ποὶ ΚΟ οὐ Ἡδδὲ δυΐδο- 
εἰὶγ. 14 ἀμόθεν ποθέν "ἴδ. τη68. δνὸ ἄλλοθεν αἰζιιπέ. Βοἷ- 
Κος Ῥσζοροδοᾶ ἁμόθεν αἰξομπάε, ἴῃ Μΐο Ὧθ :ν ἐο]οτοὰ Ὦγ Ηοσιρδσιῃ. 

Βέδ! 1 θαῦτα δ πο 68 ἕο ἐδ)0 1658., ΔΙ ἰμουρσὰ ἐπ αονχ. 492 ν ὮΘ σϑϑὰἊ 
ἀμόθεν δραϊπεὶ ἄλλοθεν οὗ 9 τιδ6. ΔΛ δοὰ λῖ ποχὸ οἶξθῃ θ0ῃ- 
ουπάρᾶ," ΘΈΡΡΣΒ. 18 ἀφίκηται 80. εἰς ἀνθρώπειον σώμα. 
10 τέλος ἔχειν "12 ΟΌΣ δχχυταθηὲ 8.181} "6 ϑοσωρ]οῖθ." μέλλω Ἡΐ 8 

Ῥιοδβαῶξ ἰπθη, 16 ὙΟΙῪ ποοὰ Αἰξο: Κνίΐσαν ἃ ὅβ8, 8. 41 συν- 
θεῖναι "οοταρίμο.᾽ Το ἰπδηϊεϊναϊ δοιίθηοο τὸ γίγνεσθαι κιτ. Δ. 18 
Θραχοροαῖα οἱ ὃν (λόγον) κ-ν.λ. 4βΒ ἐκ τοῦ τεθνάναι “ἴτοϊα ἃ 
ἀοκὰ πἰδὶθ:᾽ 80 πιϊαμξ δἷδο δδὺθ βαϊἃ δ ΔΌουο, ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. 
20 ὅπερ λέγετε 8 ἰδ0 χολύϊης οὗ 8 ῬαΑΣσίδ ;:η6., 811 οἶδιοῦ ζωβϑ. 

Σοράϊειρ λόγεται., Β.411ν. ἀοίαμδδ ἰἰιὶα Ὀγ χοίοιτίᾳ, ἰο δϑουθ 67 ὁ 
ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται: Ῥαὲ ἰξ αϑδίηϑ ἰ0 τι9 ἐμὲ Βοος δοὰ 
Βαμα ατο τἰρο ἴα γεείοισίος λόγενα ΜἈϊαι αρροω [ο ὃ9 Σροζὸ 
ποξοχαῖ, 
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ἘΡΙΒΟΡΕ: ΒΟΟΆΛΤΕΒ ἹΜΒΙΒΤΒ ΟΝ ἸῊΞ ἹΜΡΟΆΤΑΝΟΣ ΟΥ ἸῊΚ 50 8- 
ΦΈΟΣ ἩΠΙΟΝΗ ἨΝΠ ΚΥΠΟΝΤΕ ΙΒ ΣΕΙΕΝΩΘ ΤῸ ΒΊΌΡΥ ἩΙΤΗ ἩΚΙΡ 780} 
ΑΣΩΙ͂, ΟΥΛΕΈΚΕΒ. 

ΧΧΙ͂Ψ, ν. 83,1 Εν ἴδ) αἰ ρΌϊδν δοκεῖν οοσορ. ας. ΗΡΡ. 667 
πῶς νι» προσόψει καὶ σὺ καὶ δέσποινα σή; Χο, ΑπΔδΌ. 3, 1, 16 σό τε 
Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς. 600 δἷδοὸ 9611 ξ 892 Οὗ. 3, Δ δια- 
πραγματεύεσθαι λόγον ἰδ ἰο ἰτοδὲ ἃ ατοκίξοῃ ἔυ]]γ, οἵ, Βοΐον, 
9ὅ Ἑ, τὴν αἰτίαν διατρ. ᾿ 8 “τὸ τῶν παίδων ἷἱΒ τοῦ ὁ6οῖ- 

Ὡοοϊοὰ ἩῈῈῺ δεδιέναι, ὈὰΣ ΤΟΙΟΥΒ ἰ0 (89 δοῃΐθηοθ ὁ ἄνεμος αὐτὴν... 

διασκεδάνννσιν' ἰμαὶ 18, ἀ065 ποῖ ΤΙΏΘΔ " ἰ0 θΑΣ, 88 οἰ] χοῦ ἔθδσ,, 

Ὀπὲ "ἰο ἴθασ, 1οδὲ ἐξ 00 δβ ομἱάσϑῃ ἐπίηκ δ ἰδ, ἐμαὶ ἐδ δου] μοϑδ 
ἰυΐο δἱν.᾽" " Ια ἀοΙϊ, ξ 14, ὃ διασκεδάννυσιν ἰΒ τπὰοχεϊοοὰ 88 

8 Βιυι). ὈΥ͂ πιοαὲ οἀἰξογα, απὰ 1 δ βιι). ᾿Ἠοῖθ ΤΟΔῚ ὩὨΘΟΘΕΒΑΙῪ ὮΘΤΙΘ, 
ψ6 Βμου]ὰ (οοοοχάϊηρ ἰο ἐδ Ὡοΐθ ΟἹ Ῥ. 82, 10), Ὀ6 οδ]σοᾶ 0 τσὶ ἐθ 

διασκεδαννύῃ, δορὰ ἩΗἰτεοδὶ ἀοθ6 δο: Ὀὰὲ (10 ποζὰθ ὡς ἀληθῶς 
Ῥίουθ ἐμδὲέ ἯἘΘ αὐ ἡπειβοὰ ἴπ πιαϊπἑαϊπΐης διασκεδάννυσιν 88 ἐδ0 
ἐπάϊο. αἴξοσ ἃ γτοσὺ οἵ ἔϑαζίῃρ: 860 9614, ἢ 814 α.---ἅλλω: τε καὶ κιτ.λ. 

ἐκ οἵ ΘοΌΣΕΘ ἃ 'οοο89 οχρδαδίοσι οὗ [816 ρορῦϊδσ ἰάοδ οἱ {86 500] οί 

ἀϊδκοϊνοὰ ἱπίο ἐμ9 νά. 7 ὧς δεδιότων " 88 γοῦ ποιυ]ὰ ἀο 
ἩΠΕῈ ῬΘΟΡ]9 ἘΠΟ δῖὸ δίσαλὰ :᾽ ἐδμο δυὺ). τινῶν Ὀεϊηρ οὐ ἰοὰ. 

9 ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖε ἰΒ δεῖ ΟὈΥΟΙ5 ΑἸ] πδίοη ἐο β'οογ.᾿ Β ΘΧΡΓϑδδῖ 
τὸ τῶν παίδων : ΙΔίΟΥ ἩΤΙΟΙΣΒ (ῬΟΥΡΕγτίακ, ΤὨοτηϊδβέϊι 5, Βἰχαρ] οἰ 8), 
δροϑδῖ οὗ 1:6 ναῖς ἐν ἡμῖν ὧ5 ἔϊπ|0 ἱσταίίομδϊὶ μαζί οἵ σζχδι" β ὑδίῃρ; 
Ὑνγεϊοιιθδοῖ αυοίθ8 ἔγοσι ἃ ΘΟΣΩΙΏΘΏΓΑΣΥ ΟὉ Ατσί βίο θ᾽ 5 Οδέίοροσίεα, 
ἔστι γὰρ παῖς ἐν ἡμῖν καὶ γέρουσιν οὖσιν" τουτέστιν ἦ ἄλογος ψνχὴ 
ἦν δεῖ καὶ παιδεύειν" ὅθεν καὶ παιδεία εἴρηται ἡ ἀναγωγή, ὡς τοῦ ἐν 

ἡμῖν παιδὸς οὖσα καταστολή. 11 ὥσπερ τὰ μορμολύκεια, 8. 
᾿ φοβεῖται. ΟὨ ἐδθ μορμολύκεια δῃηὰ Κἰητοὰ Βροοίγοθ ὙΘΥῪ σΣθ ἢ 

πδοὰ ὈΥ ὩῦχεΘΒ δηὰ ἰοο δ σοῖο τ το ἐσ ρίοι ΔΌΡΥ οἰἱ] σοι, 
800 αὶ Ώ 86 ΓΒ ΘΟΙΠΙΘΏΣΔΙΥ οὐ Τ]ιδοοτὶ8᾽ Αἀὐοηίδξαδδο ἰὼ ἐδο 
ποχὰδβ μορμὼ δάκνει ἵπποι. ΤΊΤΑΔΘῺΒ ΘΧρΙοΐηδ μορμ. τὰ φοβερὰ τοῖς 
παισὶ προσωπεῖα, οἵ, Αοδολιίῃ, βοος, 8, 8, νητίων φόβητρα, δοὰ 

Δίου, ῬὨὲ]. 11, 238, παίδων δείματα. 12 ἴ. βοαζ. ρύσειος ἐμ9 
ἐχησδθ δοζοϊηθηοοὰ ὈΥ Οοϑῦθ8 ἱπ σρουϊοιϊη κα ἐ; 6 μορμολύκεια, δραϊμπδὲ 
ΜὨΐολι ἱποδηίδέίϊουδ δηὰ ΘΧΌΣΟΪΒΙΩΝ ἭΘΙΘ οἰΐθῃ πδοὰ, Βυξ δ 
ἄϑθηοχαὶ ἐπάδειν αιὰ ἐπῳδή ΔχῸ ἰγϑαπο! !νγ πδοὰ ὮΥ Ρίδίο οἱ ἐδθ 

βοοϊὶης Δηὰἃ σοσοροδίης ἱπῆπομοθ οὗὐ Ἡ|5δ96 ᾿Ἡοσὰϑ: αἵ. ΘΕρϑοΐ δι 
Οδδσιωιίά. 2:4, θεραπεύεσθαι τὴν γνχὴν ἐπῳδαῖς τισι, τὰς δὲ ἐπῳδὰε᾽ 
ταύταε τοὺ: λόγουε εἶναι τοὺς καλούς. ᾿ [π ΧοδοΡΒοῦ"  Μοχ). 3, 6, 10, 
βοοχ. δρϑδῖα ἰὰ ἰῃ9 Βϑιῶθ ὙΔΥ οὗ ἐδο τ80 οὗ ἐπῳδαί τινεῖ ἴῃ τολδκίης 
“τοι δ. 13 ἐξεπάσητε: οἷ, βορ!", Οοἷ, Ο, 1193, εἰσὶ χάτέροιε. 

ΣΙΛΈ. ΤῈ. 9. 
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νόσοι κακαὶ αἱ θυμὸς ὀξύς, ἀλλὰ νουθετούμενοι Φίλων ἐπῳδαῖς ἔξεπ(ᾷ- 

δονται φύσυ. 11 ἐφῃ ἰδ τοροδιϑὰ 86 ἐπι ζϑην οὗἶδοῦ Ῥδδβαροδ' 

Ἡοϊηδοσί ᾳαοίεα Χαμ. Οϑοοσ. 8, 1δ, ὁ δ' εἶπεν, ἐπισκοτῶ, ἔφη, ὦ 

ἕένεκ.τιλ. ΒιΔ110, δα Χοι, Ἐ6]]. 3, 8, ὅ3, διὰ ΡΙαί. Ετεοδὲ. 182 8, 
1δ πολλὴ ἡ ̓ Ελλάς' ΟἼ6609 ἱβ Ἰαγρο: οἵ. ΤΏΘΟΟΣ. 1. 22, 1δδ, 

σολλέ τοι Σπάρτα, πολλὲ δ᾽ ἱππήλατοι .Αλι.. Ἰμυογά, 7, 18, 8 
«πολλὴ ἡ Σικελία. 41] ἹἸμπεοἰοδὰ οὗ δυναμένου: ἰξ χοϊρὴξ 160 ἘΦ 
τοὺς δυναμένουε, Ὀπὲ [20 σκδ06 ἐπ πὮΐο ἐδθ δσέξοϊο ἐδ οσωϊδα ἐμ 
8 Ῥασιξεὲρὶο οὗ φϑποσαὶ τωϑϑιΐηβ ΔΣΘ ὙΘΕΥ͂ ὨΘσοδ. 4222 1. ἔφη-- 
ὁ Κέβηε: ἴος ἐμο συσίοιιδ ἀτταπβοσηθηὶ οὗ [20 ποτὰ 8.6}1ν. σοΐοσσ 
ο 71] ο, 83 σα, 88 5, Βορ. ὅ, 460 5, Ῥαχίλοθιι, 135 8.---Τ9. Βαηδ0 οὗ 

4:0 νοχὰδ ταῦτα μὲν δὴ ὑπάρξει, ἴα “ἰδὲ Βα} δοχίαί ἢ] ἔδκο ρἷδοα, 
ὁ. 6. "06 οδιτὶϑὰ ουἱ, ες 88 ὅθεν κι’ λ. ἸἰέθΓΑΙΥ ἐσαπδἰδέοα Ὁ 
Οἷα. Ναὶ. δος. 8, 33, 60, τ ἐο απ ὠπῶδ κω ἀεργεδεΐ δμνεια 
ΨΕΌΦΤΙΘΊΝΜΤ. 24 Το Ῥδσ8δο0 ἐμοὶ ἡδομένῳ (βουλομένῳ) ἐστί 
ΣΩΔῪ Ὅθ γτοβυσηοὶ ἴο Ὀθ0 ἐδη 167 ἐο 20 πὲυάθῃξ, 241. πῶς 
γὲρ οὗ μέλλει 60. ἡδομένῳ μοι ἔσεσθαι; "Ἦον (οουϊὰ ἰξ Βαρραα ἐμπδὲ) 
δὲ πουὰ ποΐ Ὁθ 5807 

ΣΧΥ. ΥΧΧΥΙΙ, Δμαυμεχε 1Π: ΤῊΝ δΟΌΙ, ΟῚ ΣΣΙΝΟ ΟΟΝ- 
ΣΟΌΚΡΚ; 18 ΑΙ,80 ΧΡΘΙΥΙΒΙΒΙΞ ΑΥῸ ἘΧΕΝΡΥ ΖΈΟΝ ῬὈΞΒΙΤΕΆΠΟΤΙΟΝ: ΣῈ 

ΣΒ ΒΌΡΕΙΟΝ ἸῸ ἸῊΞ ΒΟΌΣ ΝΗΙΟΗ ΣῈ ΟΟΥ̓ΕΣΒ ΔῈΡ ΟΥΟΒΕΙΥ 25- 
ΣΔΤΕΡ ἸῸ ἸῊΞ ἘΤΕΒΙΑΙ, ΣΡΕΔΒ, 

ΧΧΥ͂. ν».88, 47 ἑαντούς εἰαπιὰδ ἐπ [9 56:86 οἵ ἡμᾶς αὐτούς ΟΣ ἀλ- 

λέύλου:: 5614, ἢ 6δέ, 8. Οοτερ. δἷδο θοϊον, 91 ο.--- τῷ ποίῳ τοὶ τε ποῖον 
ἄρα ἐστὶν ἐκεῖνο ᾧ πρ. ἼΠ20 Βδίθ Ὀυσουδγ οὗ Θχρχεδείοῃ ΣΘΟΌΣΒ ἰδ 
ἴδο εποοοούϊες ποσὰ. 90 οὗ νδὲ δὰ ἀϑὰ ὈὉγ Ηοίμάοσί, ΠΟΥ ὁ88 
ἔογο Ὀ6 {1)9 εἰ ἰφἰοδί ἀουδὲ δα ἴο ἐμὸ ἐπδίδοθ οὗ ἐμίθ οσηθηάδέϊου, 
δἷπιοθ πότερον ἱπ {1:0 Ὡοχί δοιίθοθ βίον ἐλιδὲ δ ἀου 9 αυθδέΐοι 
Σαυσδὲ ῥγοοοϑῦθ.--- πότερον ἰ.6. ἃ (πἰηρσ ἰο Ἡδιλοδι δὲ αρροχίδίπα ἰο 9. 

ἀϊπροχεοα, ΟΣ 056 ἰ0 Ὑιΐοῖ ἐξ ἀοθ8 ποῖ. Ῥ. 84, 8 ξυντεθέντι τε 
καὶ ξυνθέτῳ ὄντι φύσει "ἴο ἰδὲ ΜὨΐοδ 66 Ὀδαπ ἰοστοθὰ ὈΥ ΘΟΣΩ- 
Ῥοαϊξέίοῃ διὰ δοοοσάΐης ἰ0 18 πβδέυσο χουδὲ Ὀὸ δ οοξηρουπά.᾽ 
4. διαιρεθῆναι 8 Θραχοᾳοδὶ8 οἱ τοῦτο: θά σ, 70 ὁ οἷα. β εἴπερ τῳ 

ἄλλῳ, 1.6. ἐξ δηγίδλιϊυ οἂὲὶι Ὀ6 ὀχοιαρὲ ἔζοζῃ βυδοσίηρ, ἀἰβροζείοι, 
ΒΌΣΟΙΥ ἰὲ χαυδὲ Ὀο ἐπὶ ἩΔὶοῖ ἐδ αἰταρὶο δὰ πποοτηρουμπάθα πῃ ἐξδ 

ΕΙΥτὺς Ἢ 8 τὰ ἀξύνθετα: (86 δτὶΐοῖθ διιουϊὰ Ὀ6 οχρὶαἰηοὰ 

4 ἴοδο προοειρουπάσοἃ οὐ᾽οοῖδ Ἡλιὲοῖι τὸ βδτο ἐπ Υἱόν. θ τὰ 
δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλω:, πο. ἔχωτα, ἃ νῬαχιϊοὶρὶο χοᾶ! βυρρ! οὶ ἔγοσα 86. 
φιοοοάϊτᾳ ἔχει. 10 ταῦτα δέ: “ἰδ οχαϊοὨθ Ὀἱπιθιλ τὶ, σαΐπε, 
Ῥεϊοεὶ νασὶὶ νοείακίος Θεὲ ορροαίία, ᾳυοίέοα 1.200 οἱ ρα ἐπ ῥχοίαοίῃ. 
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οἱ δροἀοκίῃ ἀϊβεϊπσία οαὲ, νοσιΐα δέ δῷ ροπάτι ορροαϊξἰοιιὶξ δαροη- 
ἄσπι ἰῃ ἐροάοδὶ Ροδὲ ἀδηιομπίσαεϊντιι τοροὲΐ ροἐθαὶ,᾽ ΒΟΤΊΥΧΑΝΝ οἱ 

Α1ο. 1. 109 Α: οἷ. αἷδο ἴῃ ΘΠΘΓΣΑΙ δ61,, ἃ 770, 1, 4. Βαὶ μαγο ἐΒβ Ὡο 
ἀοαδὲ ἐμαὶ δέ ἐπ (δ1680 685808 ΤΟργϑβοσιβ δύ, πα ΔΒ μέν ἴπι 80 ΙΩΔΩΥ͂ 

ἰπδέδῃοοα βίδυἀβ [0Σ μήν.---ίωμεν κιτιλ, " Δρατοϊ ΔΙ Σ ΘΥΡῸ 68 419 

ΒΌΡΟΥΟΓΘ ΒΘΕΙΩΟΏΘ ἀσυτγοδβαὶ δύση." 114 ἦε λόγον δίδομεν τοῦ 

εἶναι " οὗ ἰμο οχἰδέθῃοο οὗ ἩΠ6 ἢ ψτὸ αἷγο ἐμ Ῥχοοίπ.᾽ [13 ΕῸΣ ἐρω- 

τῶντες καὶ ἀπ. 8500 δῦογο, 7ὅ ». 186 τὸ ὅν 16, εἰσί οε] δροδιείης, Βι ροΣ- 

Δυοῦβ αἷξοσς ὃ ἔστι, Ὀυὶ 6500 7ὅ Β ΔΌΟΥΘ. 17 μονοειδὲς 18 ἀχρδἰηοὰ 

Ὧγ Οἷα. σαίο, 21, 78, οἰενε οἰ ρίεΣ απίπιξ παίμγα ἐεεεῖ πεημε λαδεγεῖ 
ἔπ ε6 φιείσημανει αὐπεϊκίμνε αἀΐθραν εἰΐ αἰηωθ αἰδεὶνεῖϊε, ῶοΘ. ΒοΙΟΥ, 

80 8, μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ διὰ δ 0 ορροδὶΐθ πολνειδεῖ καὶ διαλυ- 
τῷ. 18 [ἢ ἐμ δοουσηιϊαϊίοῃ οὗ ποχδενοβ πο Χ9 ἐδ ΟἿΪΥ ΟἿΘ 
Ῥοσυ]ασὶ ἐγ πίοι τοηαΐγοβ Εἰϊπδέσδἐίοῃ : Υἱζ. οὐδαμῇ οὐδαμῶς, πΙοὮ 

τοῖσδε θ6 ἐσαμεϊοιοα πείία υἱα, ποΐία ταίϊξοπε; ΒΙΤΑΙΪΔΥ ῬΑΒΒΆΡΟΒ ΔΙῸ 
Ἰιομα. 12, 901 ο, οὐ πρέπον ἐν εὐνόμῳ πόλει γίγνεσθαι τοιοῦτον οὐδὲν 

οὐδαμῇ οὐδαμῶς. ῬὨΐ16Ρ. 6 ὅ π, οὐδαμῇ οὐδαμώ:. Τίωι. δ0 ο, ὁμοίαν 
εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶ:. 0 α͵8ο ῬὨ1160. 00 σ, πάντῃ καὶ πάντως, 
100 », ὅπ καὶ ὅπω:. 40 τί δὲ τῶν πολλών, “ν}αΣ ονοπὲ 

ἀ.:|60ὸ ἸΔῺΥ ἐπίησαι᾽ ἐδ 8 σοηλεῖνθ ἱπείοδα οἱ περί 6. β0;. ΟΘΟΌΣΒ 
ἰὰ: πυπιοσοῦβ ἱμπδίδησαβ 1 ἐπ ὑὈδεὲ πείθσβ, 6.0. ἐπ ῬΙδίο Βθρ. ὅ, 

470 Α, τί δὲ γῆς τε τμήσεως τῆς Ἑλληνικῆς καὶ οἰκιῶν ἐμπμήσεως: 7, 

δ1δ 5, τί δὲ τῶν σαραφερομένων; 860 δ'δο ΠΣ Δ6]1, ἃ 27.--- υπϊταϊὶ 
ἰάοαγιχ (αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν) ὨΪ81] αΙυὦ ογαὲ ορροποηᾶιπι 
ἀυαχα ΤΟΥΣ ΘΟΙΡΟΣΘΔΥΌΩ περϊέέίμάο: τὰ πολλά, οἷον ἄνθρωποι ἣ 

ἵπποι κιτιλ. οἱ τοσῦμι τυ ἱηθ ΘΧΘΙΏ Ἶ 8 δϑεὶα 1]} ϑἐγαΐα, ἐπ 

ἄἀἄθσρυσα αυαϊτίαίοα ἀυδΥ Ῥασίϊοὶ ρθε βοσί φοβδθῃξᾷ Ὡοιηϊμδηδθ 
θγαΐὶ : ἣ ἴσων ἣ καλῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις (ἰ. 6. ἰάοίΒ ἀθ φυϊθα8 

Βυργα ἀϊοΐυχλ ο6ὲ) ὁμωνύμων. ΟἸΑΒΒῈΝ ΒΥ ΟἾ86 οσὶξ. Σ. Ὁ. 1: 

ἔσοσω ἐδι65θ οὐδοζυδέίομβ ἰξ ψὶ}} δὸ ππἀοτδίοοὰ ΜΕΥ καλῶν ἰΒ ὮθΣῸ 
Ὀταοκοίθᾶ. ΤῊ δὐλοοίέτοα ὃ ἔσων--ὁμωνύμων αἴὸ οὗ σΟΏΣΒΘ ἱπ 
δορούίξίοι ἔο 11:6 ὑσχοοϑάϊηᾳ βυδαϊδηΐινοθ. (ΗΣβομὶᾳ Ὀσωοϊκοία ἐδθ 
Ἡυγὰβ ἢ ἴσων.---ὁμωνύμων: ὑὰὲ Ῥατὶ οὗ δὶδ ΣΘΔΒΟῺΒ ζ4}} ὉΥ͂ δεβυυχίηᾳ 
καλῶν, 1. 21, ἰο Ὁ6 8 ᾳ'οΒα.) τὰ ἐκείνοις ὁμώνυμα ἀδηοΐοα 9 υδυδὶ 

Ῥταοῖδοθ οὗ 08} ἰῃ δὲἐσει υυἱϊἑησ ἐδ.9 βῶῦλθ αὐδὶ)ἐιῖοα ἐο οὐ͵θοὲδ (Ἀ1Ἰἐη σ 
ὍΣΔΟΣ ἐδθ ῬΘΥΟΘΡΙ ΟΣ οὗ ΟἿΣ ΒΘΏΘΘΒ 848 816 αίγοι ἴο δὐδοϊαΐο δὰ 
δὐπέσδοὶ 688: δὸ τὸ ἴσον διὰ ἰΐ πδοἃ οὗ δὴ δραϊγδαοὲ αὐτὸ τὸ ἴσον, 

ἂσ. 43 ἴ, πἂν τοὐναντίον  αυϊιθ ἐΠ:0 οομέζασγ." 4 ὡς 
το: εἰπεῖν ' αἸταοαί᾽ ᾿ἱπιΐία ἐδθ ἔτο πορδέξνοα. 48 οὕτω: αὖ 66. 
ἔστιν ὉΣ ἔχει : ἐδ δοιιίθῃοο οὐδέποτε ὁσαύτω: ἔχει 6 δὐοὰ 85 ἃ ἴυχὶ 
ἯεΣ οσρίδοδέϊοσ., 

9--. 
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ΧΧΥ͂Ι, ν». 8δ, 8 ΕΣ ἰδ πηυδἠηποίλνο τἱ δὰ βούλεσθαι θοξαῦ. 
Ἰεΐον, 9ὅ ΞΕ, εἴγε τε βούλει προσθῇς ἢ ἀφέλγμε. οτῃ. 4δέ σ, βούλει 
οὖν δύο εἴδη θῶμεν πειθοῦς: οἱ, ἰοϊὰ. 479 α. ἢ ἡμῶν αὐτῶν ἰδ 

᾿ς φαΐ. νᾶσὶ. ἀσροπάσπξ οι τὸ μέν»---τὸ δέ. 1π [δ ΔΙΘΉΤΟΣ οὐδὲν ἄλλο τὸ 
ὅμαυϑ οἵ δοῦσεθ ἴο ΒΈΡΡΙΥ ἐστί, 11 ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε 86. ὁρατόν. 
12 ἡμεῖε γε λέγομεν κιτ.Δ. " δαΣ πὸ οϑσέδί ὩΪΥ βρροαὶ οἱ ἐδίπμα ἩδοΣ 
ΔΙῸ Υἱδὶ 019 ΟΣ ποῖ ὙΪῈῈ τοΐίθσθηοο 0 ἐΐθ Ὡδέυσο οὗ τωδη. 20; 
ὁρατὰ τῇ τῶν ἀνθρ. φύσει " υἱεῖ 9 ἰο ἐδ) πιδέυγαϊ μοτοορέΐοι οἱ ταϑῃ, 

15 ἀειδές " ἐπινὶ Β᾽ Ὁ16᾽ -- οὐχ ὁρατόν. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. νυ. 8ὅ, 1909 πάλαι ἐλέγομεν, νἱξ. αὔογο, 64--- 68, ΤΏ ἴχερον. 
ἐεοί ἰδ πδοὰ 18 σϑίογθῃοθ ἰο 8 ὑσϑοοάΐπα ἀἰθοιδαίοι, Β60 δΌοΥΘ, 72 Δ. 

4 ἕλκεται "ἷΒ ἀγασχοὰ ΔΎΔΥ᾽ δραϊποὶ ἐξα Ὑ]]. 48 καὶ αὐτή, 

ἡπεὶ δὲ ἐδ9 Ῥοὰγ δἰπαγδ πλανᾶται. 45 τοιούτων Β0. τῶν διὰ τοῦ 

σώματος αἰσθήσεων. 4117 Ἐὸὸ: ἀεὶ ὅν ΗἸτΒομὶᾳ ἐμροιὶ ΟῚ ὈΣΟΡΟΘΘΒ 
ἀειδές: ΘΟΙΆΡ. ὑὕυθίον, Ρ. 87, 1ὅ. Ιὲ 15 ποῖ, ΒΟΥΘΥΘΙ, ΠΟΟΟΒΑΔΓΥ ἰὸ 

δάορὶ {μ15 τοδάϊωρ, δὲ ἐδο ὁ αἷνϑα ὉΥ {80 τι88, {ΣΉ Βμο 86. ἃ δβδαϊδ- 
ἔδοίοσγ 56:86. Ῥ. 86, 2 περὶ ἐκεῖνα 80. οὖσα. Βυὲ {0 ΒΟΏκΘ 

που] Ῥὰ ΘΟ ΒΙ ΔΟΙΔΌΪΥ ἱσηρτονοά, ἢ τὸ τόσο ἰυδεϊ οι ἰῃ δὐπν:εϊης 
Ἀεἰ᾽ 5 οοπ͵δοξζο καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα "11 ἐμοβο δοαϊσασξ ουβ, ἐ}16 τη ἃ 
ἐδ ὭΘΤΟΣ ἐσου Ὁ1οὰ.᾽ ἃ ἴ, καλῶς καὶ ἀληθῆ: [86 Βαπ16 δοποχίοι 

οἵ ἢ δὐνοσὺ δοιὰ δἀ᾽εθοὶϊνο ὁσουσα πὰ Τοῦ, Αὰ, 609, εἰ γέοείέ εἰ νέτγιιν 
εἰἰοῖα ἘΏΟΣΟ Βἰ σοὶ ον ἱπείδῃοοδ ἔσγοσα Ῥ]δίο δ.Ὸ ΟΙἾΥΘΏ ἐπ ΣΩΥ Ὡοίθ. 

9 1. ὅλῳ καὶ παντὶ " αἸἱοροίμοΣ:" οὗμος ἑπδίδηοου οἱ [18 ῬὮΓΒΘΘ 8.9 
ᾳυοίοὰ Ὦγ Ἰνγίξοεδ. δὰ 8.4118.: ΒορΡ. 7, 627 σ, τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ 
διοίσει. ᾿ὺ. δ, 469 σ, ὅλῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσθαι. ἷὉ. Ό, 
486 α, ΑἸεὶῦ, τ. 100 Β. [π᾿ ογὰθσ ἰο θχρσθδβ δ ἐὰθδ Ὑ61γ ἐρσοὶ ΒΥ, 
ΒΥΒΟΣΥΓΩΒ ΒΙῸ Οἰΐοι Ἴοἱηθὲ: οὗ, ῬΊ, Ττη. 171, σγέροης ὠπίνογειιπι 

. φοίιδξ ἰοίμιε αδάμοεγε, δὰ ἴοτ, Αἀ, 838, δοΐμπι μπις ἣος υἱέας 

ετε δεπεείμιο πομεϊπίδιε. (οἀάδα δρργορσία θυ αυοίθα [86 16 6α] 
ῬὮγαδο "41}} δηὰ π}:ο]6.} 11 μᾶλλον αἰξαγ {80 δοχηρασαίϊνθ 
ζαϊπίοσοδα ἐδ τηοδηΐησ: αἵ. ΗἾΡΡ. πιδὶ. 38ὅ Δ, ὅοσᾳ. 487 8. 

ΧΧΥΤΙΙ͂. ".8ῦ, 17 πεφυκέναι 'παίατα ἐΐ8 Θοτηραγδίδβσω 9680. 18 
θνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δ. " ἴῃ ᾿ἰυχὶα ποδίχίΒ ὀχοϊ 886 οἷον ροδέ θνητὸν 
δυδρίοοε, υνἱ ἑὰ δοουχαίϊα οοτίο δἰ] σαϊΐο σοαυΐγν.᾽ ἨΞΙΝΡΟΒΥ: δι 
ἐξ δϑασὴϑ βυιδιαλθηξ χρ σοῖν ἴο ΒΟΡΡΙΥ οἷον ἱπ ἐπβουρσθί, ποὲ ἐῃ υχίῃηξ. 
Ω4 τάδε ξυμβαίνει "ιἱ6 10]]1οτπ’ 88 δ Ἰορίοδὶ δοπ οἰ δίοι; τάδε ἐδ 
οχρίδίπϑὰ Ὁγ ἐδο ἐοἸοπίηρ ἐπδεΐένοδ, ἴοΣ οὶ 6 βου]ὰ, Ὧον»- 

Ὅνεσ, δρδλΐῃ σοροδὲ ξυμβαίνει, ἰδυδι ἡ ψνχὴ ὁμοιότατον εἶναι ξυμ» 
βαίνει, ἃ οοπιειχοείοι ποῤοσὰ ΔΡΟΥΘ πῃ 67 Ο. 84 ἑαντῷ κΒουϊὰ 
οὗ οσῦσθο ὃ9 οοπείτυοὶ Ηλι κατὰ ταὐτά " δατοοίηᾳ τὶ ἐιοοὶέ," 
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ΧΧΙΧ, ὙὉΠῸῚῸ ΒΟΌΣ, ΜΑΥ ἘΠ ΤΔΙΝΤΕΡ ΣΥ ἸῈΞΠ ἹΝΥΣΌΣΝΟΝ ΟΥ̓ 
ΤῊΞ ΒΟΡΥ: ἘΌΈ ΓΝ ῬΕΛΤΗ ΤῊΞ ἸΒΌΒ ΒΕΟΌΒΙΤῚ Σ0ῸΒ ἘΠῈ ΒΟΌΣ, Σῷ 
ΣΤΟΝ ΜΝ 118 ΡΌΒΙΣΥ. 

Ῥ. 87, δ καὶ διαπνεῖσθαι " σΌτα ἰτοροτῖ9 δὸ διηΐτιδ δὰ δοσρῃδ 
ἐσδῃδαίθ 6680 δρρασοδὲ, εἱ 111ο [ἱ. 6. πῃ Βοάϊ.] ἰὩ χτοδχσίηθ ἰδιηξαχω 
Ἰοσαμπ ως, οἱ σα πδοσῖ θ6 79 Ὁ 0 ἀρ ίἑανὶ." ἨΞΈΉΜΑΝΝ: 1 Ὧδνο ζο]]οποῦ 
εἶτα ἐπ Ὀτδοϊκοϊϊᾳ ἔτ πογᾶσ, ἐμβοῦρι ἸΏΟΣΘ ἔγοσα ἐδθ ἐδοὶ ἐμδὲ ἐῃΠῸΥ 
810 ποῖ ἰῃ ἐ::9 Βοάϊ, χ2. ῬΣ. [δ ἴοσ ἐδ 9 σϑϑδβοιλ: Ἡδὶσλι Ὠ6 σἶνθα. 
Βθ ον ἐπιεικῶς 5690 ἢ. 0 ΟΥΐίο, Ῥ. 89, 12.---Γὶ: αν ἰοϊονοᾶ Κ5:8110. 
ἐμ υἱδοίῃᾳ ἃ βοιιϊοοϊοι ΔΈΟΣ χρόνον 8α ἐμιὶβ βϑϑιῶβδ [0 αἷὶνθ ἃ ὑὈοέξεν 

8086 ἰδ ΠΙΘΣΟΙῪ Ρἱδοίῃ δ 8 δοσοδ, ΤΏ6 δϑοϑοσιὰ δβαπίοσοθ ἐδ 
οὐὰοὰ ἐο ἐδ:6 ργοϑοοάΐῃς οἱὸ υἱέμβοαὶ γάρ ΟΥ ΔΩῪ οἶμον οοπηθοίη 
Ῥασίϊοϊθ: 8β09 Ὀϑίον, 87 ἃ. 7 χαριέντω: ἔχων τὸ σῶμα, ἷ.9. θαΐη 
γχουμᾳ τ θα ἔδ9 408} 15 ἰαπᾶοσ ; ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ τε ἐν χαριέσσῃ ὥρᾳ, 
οἵ, Ῥχοίαᾳ. 809 5, χαριεστάτη ἤβη ἩΠῈῺ χοΐοσϑαοο ἰὸ ἃ 11:6 ἰπ, 
Ἡοτηοσ, 11. 234, 846 {, κούρῃ αἰσυμνητῆρι ἐοικώς, Πρῶτον ὑπκηνήτῃ, 

τοῦπερ χαριεστάτη ὅβη. Ἡ. δομιτοίαϊ αἰδοίῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ 

ἔτοτα τελευτήσῃ, διὰ δἰέδομοα ἰξ ἐο ἐμο δροδοαὶβ καὶ σάνν μάλα, 
8Βο ἐμαὶ ἐμθ πιοδιίης ἐδ “ονϑ ἐΐ ΟὯ6 ἀθα τε 5 ἔγασηο ἔγϑα! δηρὰἃ 
Ῥαραξη!, ἐδθ Ὀοὰγ ὙΠ11 σοιμδίῃ ἴῃ ἐδ βασωὴθ ἔγϑαὴ οοηάϊέΐοσι ἴοσ 
ΘΥ̓ΘΏ ἃ ΥΟΥΥ͂ οομδίοΣϑ 9 εἶτα," 8 καὶ πάνν μάλα δο. συχνὸν 
ἐπιμένει χρόνον. συμπεσὸν τὸ σώμα ἀοῃοίθα ἐδ δρρϑδσδαιοο οἵ [89 
Ὀοὰνγ δίϊοσ ἰξ δὲ Ὀθθῃ ἀὐδοι ρον θὰ, ΑΒ δ 1:6 Ῥχσδοίΐοο οὗ [9 
Ἑκγρίίαμ : οἵ, Ἡοσοᾶ, 3, 86. Ἡἰγβοδιὶς Ὀσδαοκοία ἐ9 ποσὰβ ὥσπερ 
οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχενθέντες, ΒΑαγίης, "᾿Ἰτρυδοι ἰδαίτηθ 206 ἐηξα;- 
Ῥοδασογαμξ (δοσὶ 86) ὩΌΪ]δῖὴ χαϊξίομθτι δδρϑηΐθα οομδέστιοέξοιΐδ." 
Βαϊ βυσοὶγ ἐδπὶο ἐς Ραδιιΐος οἱ ἐἱοΐδπι ἴοο ἴασ: οὐ ἀἰὰ Ηἰσδοιὶα οΥοΣ- 
Ἰοοῖς {110 6111080 οἱ συμπί τουσιῖ οἱ ταριχευθέντεν Βἰδιλ δ οὗ ΘΟΌΣΒΘ 

. ἴοσ τὰ τῶν ταριχενθέντων σώματα. 10 ὀλίγου " ποαΣὶγ:" Δροϊ. 
Ῥ.Ὶ, 8.---ἕ ζμήχανον ὅσον χρ. " ΘΎΘΙΥ τοδί ἐὐπηθ᾽ (δοχρ. ἐδο Τα 
4 χαΐχυτο απδηίχο ἐοσαρτιβ᾽); ἐἶ9 ῬΏΧΣΘΒΘ 18 ὙΘΣῪ ΘΟΙΏΣΩΟΣ ἐπ ΡΊδίο, 
9.6. Βυϊμγὰ. 27δ ο, σοφίαν ἀμήχανον ὅσην, ΟἸαχταϊὰ, 16ὅ », ἀμήχα- 

νὸν οἷον. 11 σακῇ Βα. τὸ σῶμα. 18 ἄρα ' δδχτοϊαἐ Ὠδνο 
Ὅθθι οχρθοίθα:" Σ, ὁ ΑΡοϊ. Ὁ, 37,14. Τα ἄρα Ῥεοϊοηρο ἰο ἐδ9 
Ῥατὶϊοὶ »]6. 14 τοιοῦτον ἕτερον: παδὲ 88 [80 δου] ἐἐ86}} ἰδ 

Υἱεῖθ1ο, δοὸ δἷδο ἔδο Ῥἷδοϑ ἰο ποι ἰὲ ρᾳο68. 1δ “Αἰδου ὡς ἀλῃ- 
θῶς " πο Ῥδασα ἐδ Ὡδιὴθ Ἠδᾶδα ἰῃ ροοὲ ἐχπεδ,᾽ ἧπ δοὸ ἴδ; δα 
“Λιδηῖια ἀειδής ΟΣ ἐιδής, Οταίγὶ. 403. Ἐὸν ὡς ἀληθῶν (ἩΝ1ΟΣ ἐδ 
ἢλιο δάνοσῦ οὗ τὸ ἀληθέε) 806 Ὡ. οὦ Αροΐ. Ρ. 87, 3. 17 αὔτῃ δέ: 
δέ ἰο τοροδίοὰ Ἡέὰ ἐδο δι οοὶ οα δοοουπὲ οἱ {1:9 ἀϊκέαιιοθ οἱ ἐδο 

οἱ φίπιαὶ να δήοοὶ ἡ δὲ γυχύ. 809 Ῥοῖον, 88 5, 1 διαπεῤύσηται 
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κιτιλ.: ὍἨὸ6 ὮΑΥ͂Θ ᾿ὮΘΙΘ Δ ἐπείδηοο οὐ ἐδθ διορμδιὶο 1660 οὗ ἐδ9 
Ῥαχίοοξ ἰο ἀοποίο ἐμό ἐπιπιοάϊαδίθ οδοισσθαοθ οἵ δὴ δοίΐου : " 800 
2611, ξὶ 890, 3. 19 ἴ. οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; Β06 ΔΡογο, 6ὅ Δ, δηρὰ 
δῖον οἱ, 92 5, 28 ἐκοῦσα εἶναι "88 ἴδτγχ ἐδ ἰξ οδαὶ 86} ἱξ;" 
8δθογο, 61 α. 47 ῥᾳδίως " “ἰδ θαυδηϊτη ἐγ ὈΘΊΟπ δ ἰο τεθνάναι, 
ΘἿΪΥ το βἱιουϊὰ ποῖ ἐσδηβίοἱθ “ἴο ἀΐθ θαδ:}γ." 814110. ἰοΐβ ἐξ τὰιϊὰ 
μελετῶσα " Δοαθο δηΐτηο τηοάϊέδη5.᾽ ἩΗἸγροδὶα Ὀτγοοϊκοίβ ῥᾳδίως, 
48 οὕτω μὲν ἔχουσα ἰδκοῦ ὉΡ ἐδ0 οοπεκίχαοίίουι ἐπέοσειιρίθἃ ὮΥ [Ώ9 

Ῥασϑηίμοδὶ τοῦτο δὲ κιτ.λ. 31 ὠγρίων ἐρώτων ἰῃ σοηεζαὶ ' π|1ἃ 
Ῥϑδβείουιβ." Ῥ. 88, 2 κατὰ 6. ζ6. " πὶει τορατὰ ἰο᾽ ΟΣ “ἀὐνου!:" 
δι}, 8 628,3. ΕΞ669 δῦογϑ, οἢ ". 22, ἄ. 8 διάγουσα ἴ4115 ουὔξ 

᾿ οὗ 80 οοππίχιοίίοι, 88 διαγούσῃ πουϊὰ Ὀ6 παιίθὰ ἴῃ δρτοοιηθες 

ψἰθΔ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι---ἀπηλλαγμένῃ. ἩΗἰτΕοδΐς διὰ Ηοὶπ- 

Δοχῖ Ὀοΐοτο ἷπλ Ἡεὶΐθ διαγούσῃ ἴῃ δρὶἐ9 οὗ 411 πιβ, δυϊμοσίἐν : ὑπὶ 
υδῶ ἰΐ ἐπδίδειοοθβ Θχδ οὶ ῥδγα]οὶ ἰο ΘΟ; Θ ὈΘίοσθ 186 ῬΟΣΘ Ἡδη της, 
τὸ ΟΌρδΐ ἐο 0Θ ὙΘΙῪ 510. ἰἱῃ ομδησίης ἐμο ἰοχὲ, οοπδί οσίης Ἡμδὲ 
ἑστοσυϊασιιίῖΐο οὗ δομδίσ. Ῥ]αίο δά πὲ τι Ῥασι σὶρ ]ο 5, 800 6. Κ. 

ἘΣ ΟἹ], Ὀῖσοκὶὲ, 8 271, διὰ οἴδος 88 ἐποχο δὰ οἱ ἔδπθ ποχὲ Ῥβᾷο8. 

Βα δ Ῥδδββαϑθ Ῥγθοΐδοὶγ δδιοροῦβ ἴο ἐμ Ῥσοβϑηὶ δῶσι δ6 αποίθα ΤΌΣΩ 
Τμυο. 7, 432, καὶ τοῖς μὲν Συρακοσίοις καὶ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν τῷ 

αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλαγῆναι 
χοῦ κυδύνον, ὁρῶντες (ἰποῦρῃ ἱὲ οὐρὰ ἕο Ὁθ ὁρῶσιν) οὔτε κ-τ.λ. 

ἼΠ|6 ο85390 οὗ ἔδο γασχεϊοί "]θ τα πο, 88 γΘ 8660, ἀοἰοειίηθἃ ὃγ ἐδθ 
σχρσοββίου ὙΠλοὰ {19 Ἡσίξοσ πδοὰ, κατάπληξις ἐγένετο αὐτοῖς, Ὀὰξ 
Υ ἰΐδ Ἰορίολὶ οααίϊναϊαπὲ κατεπλάγησαν: διοὰ Βο αἶδο Βοῖθ διάγουσα 
ὧδ οοοδαεοιοὰ ὈΥ ἐδ ἰάθα δύναται, νοι ἰα τ Ἰορὶοαὶ θαυϊναϊθαὶ 
οἵ ὑπάρχει αὐτῇ. Οοᾷάσε ᾿μεὶϊν φαοίοε Ῥμδθασ. 2341 », ᾧμην αὐτὸν 
ἐρεῖν... λέγων ἴἰοξ λέγοντα, 88 ἰΐ ἐδόκει μοι ἐκεῖνος Ὠδὰ Ῥχοοοάθά. ΑΖΈΟΥ 

δμὲα ἱξ ἐα οὐϊἔγίηρ ἰο 1ἰδέδῃ ο Ηἰτγδολὶᾳ ἀθοϊδίταΐηα ἐπ ἔ:|6 [0] 

εἰσαῖῃ: "αὶ ἐπ ἰδ ποσὶ δομεϊπης ἀδίνὶ τάραγκαῖον:; αὐϊὰ ὠκριβείας 

86 χαρίτος [1] ̓ Αττικῆς, ααὰ μεγαλειότητοι Αἰξἱαὶ ΒοΣΤΩΟὨ 8 ΥὙἱάοτο ἰΐ 

Ῥοκεὶπὶ φυΐϊάαυθ ἐξα 8 Ῥαταίραχο. οχ αἀγδοοοσζεσω ἰθοϊΐοιθ οφυϊδοιο 

ΦοῈ λει 6} ]σο." 

ΧΧΧ--ΧΧΧΙ, Δ ὙΔΕΝΙΝΟ ΧΟΥ ἸῸ ΒΕΆΌΤΑΣΣΣΕ ΤῊΞ ΒΟΌΣ, ΒΥ ΤῊΞ 

ΣΕΣΙΌΣΧΟΙ ΟΥ ΤῊΞ ΒΟΡΥ 18 ὉΒΔῊΝ ΚΒΟΝ ΤῈΞῚ ῬΟΡΌΣΔΕ ΒΟΡΕΕΒΒΤΙΤΙΟΝ 

ΔΒΟΌΣ ἘΚΒΤ.ΞΒΒ ΘΟΗΟΒΤΘ ΔῈ Κ80} ἘΠῚ ὉΟΟΊΒΙΝΕ ΟΥ̓ ΜΈΤΕΝΜΡΕΥ. 

. ΧΧΧ, νυ.88, 10 Ῥὸτ ἀλλ' ἡ αἴτος ἃ πορδεϊνο βοπέθῃοϑ ϑ8 δῦουθ οἱ 

Ῥ. 80, 12 δηἃ σΟΣΩΡ. ΑΡο], 84 5, τίνα ἄλλον ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες 

ὁμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον; 10 οὗ θαϊοσιμε ἐπ 50:89 8160 ἰο 



ῬΗΔΕΡΟ. 1 19ὅ 

ἴδοι, πίοι διὰ φάγοι, ἰπουσὶι ἔδη6 76. Θ ὅ, διὰ ἰο χρήσαιτο, 
ἐδουσὰ ἐπΐα τοφαίχοα ᾧ: πὶ 5800 τι. οἢὨ; ΟΥἕο ", 47, δ. 111 

τὸ δὲ---τοῦτο δὲ εἰθ.: ἴος [06 τοροίϊέλοη οὗ δέ] Β06 δύονο 78 6, 80 ν, 
Βοκίἀθ5 ἐδπὶβ, τὸ ὮΔΥΘ ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΟΥ δή ἰο δηλ ὩΡ δηὰ οοῃοῖϊυὰθ [89 

“1010 ἀσρυτιθηί.---σοητὸν δὲ καὶ φιλ. αἱρετόν -ολόγῳ καὶ φρονήσει πε- 

βιληττόν Τί. 29 Δ. 14 Ηϊτεολδίᾳ Ὀγδοϊοῖβ ψυχήν διὰ δρρϑαΐε 
ἴο Ρ. 87, 38: δὲ ἢ 6 τθΤΘ ἃ βυϊὴὶοίθης ΣΘΔΒΟΏ. 1θ διειλημ» 
μένην ὑπὸ τοῦ σώμ. "αυἱΐο ροποίγαϊοα ΒΥ [89 ΘΟΥΡΟΣΘΔΑΙ οἱσπιθαί."--- 
ἐσοιαρασο ἐδ Ὡ00]9 τορσοἀποϊίου οὗ ἐμΐα Ῥίδἑοιΐο ραββαβο σερατὰ- 

ἐπ [.9 σδγωδιἱδίηρ οἵ ἐμ βου] ἐπ ἔ9 Οουλα οὐ ΜΠ οΣ (460---480)." 
ΘΕΌΡΕΒ. 48. περὶ τὰ μνήματα κιτ᾿.λ.: [0 Ῥορυΐασ διροσειξξ οι 

ὯοΣΘ διϊυὐοὰ ἰο ἰβ 5611} 80 δοϊζϊωου δΔιροῃᾷβ ΟΌΣΒΟΪΤΘΒ ἐμπδὲ ἐξ βϑϑιλδ 
διχαοδὶ βυ ροσυουξ ἰο ᾳφυοΐθ ΔΩΥ͂ ΔΙ ΟΥ Υ ἴος ἰἐ8 οχίκίθῃ!οθ δ:ὲθοτβ 
20 διιοίϑηΐδ : γοὲ οορ. ἘῸΣ. Ησθο. δέ, 91 τδοτο ἰδ6 ποσὰ φά»- 
τασμα ἰα Ὀδοᾶ ἱπ ἰΠ0 δδΔππιθ ὙΔΥ ΔΒ ἢογθ ἰ0 ἀθμοίο ἃ Βρϑοίΐσο, διιὰ 
Ἰδοϊαδπὶ, Ιπδὲ, 3, 3, 8 συμῖσιυε ἐπίεἰἱπιαὶ απίπειια οἶγεοα ἰμπμεῖοα εἰ 

φοΥΡογι διογωπι τε ἱψεΐαα οδένγαγε. 45 τοιαῦται 8 οχρίαἰποὰ 
ὉΥ ἐδοὸ ἔνο Ῥασίϊοὶ ρα ἀπολνυθεῖσαι δι ἃ μετέχουσαι. 43 οὔτι 
(οξθῃ 201] ονϑὰ ΌὉῪ ἀλλά) 8 Δ ὙΦΙῪ Ββίσουᾳ ποραϊίου : 8.611. αποΐοδ 
ΒΡ. 3, 878 ΚΕ. 4, 438 κί Ἰποαοοί. 166 κ. Οσαδὶγὶ. 898 5. ἤγυρ. 189 
Β. ΗΪΐρΡΡ. τοδί, 297 5. 8.606 Ὀοϊονν 82 σ. . 89, 1 τροφῆς “οομάοι "ἢ 
αἴ. Ἐΐγια. Μ, δυᾶ βυΐάδα τροφή᾽ λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τῇ: ἀγωγὴς καὶ 
ταιδείας. Οἵ. θεῖον 84 Β. 

ΧΧΧΙ. ν. 39, δ τοιαῦτα ἤθη -- ζῶα τοιούτοις ἤθεσι χρώμενα. Οἱ 

ἴδιο ἀοοίείθ οὗ μετεμψύχωσις ταῦ τλοΐοσίδὶ ἢ86 ὕδϑη οοἰἸοοἰοὰ ὉΥ͂ 
Ὑνγεοπθδοῖ δὰ δ, 1.; ἐδ ἰδ, ὨΟΎΘΥΟΣ, απἰ|9 αὐβίοίθηξ ου ΟἿΣ 

ῬΌΓΡΟΘΟ ἰο οὔδβοσυθ ἐμπδὲ διροῦς ἐδθ Ῥχϑδοουδεὶσ ὑΣὑοθοΟρ ΟΣ ἐδ 
Ῥγὶδμαρογθασβ τοδϊηξαιησϑὰ 1ξ, δὰ ἐδπον πῸ ἀουδὲ ἰοοὶς ἐποὶν ποίΐοῃ5 

ΟἹ ἐλιΐα ροϊπξ ἔσο ἰδ Ἐχγρέϊδιιβ: ΗἩοσγοὰ, 3, 123. 11 νὰ 

ἔδο ΔΏΒΗΟΙ πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις ΘοΙΏΡ. ΗἾΡΡ. πιαὶ. 381 », πάνυ 
μὲν οὖν ὀρθῶς λέγει. Μοπο 70 Ο, πάνν μὲν οὖν χάρισαι. Ἰωρς. 1, 
648 Δ, παάνν μὲν οὖν δρῶμεν ταῦτα. Ο,ιαγτα. 17ὔ Ἐ, ταῦτ᾽ οὖν πάνν μὲν 

οὖν οὐκ οἴομαι οὕτω: ἔχειν. ῬὮ1]ΟΡ. 41 Δ, πάνν μὲν οὖν τοὐναντίον, ὦ 
Σώκρατεε, εἴρηκας. Ῥτοῖδᾳ. 8128, πάνυ μὲν οὖν μοι δοκεῖ τοιαύτη 
εἶναι--- μάϑησι.ι. ἸΏΘδΘ Ῥδδδαῦοδ διὸ αῃοίοα ὮΥ͂ βέ4110. 166ὲ δι 
ΟἿΘ σαΐσιί Ὧθ ἑοχτηρίθα ἰο χοδὰ πάνν μὲν οὖν᾽ εἰκὸς λέγει, 14 

φαῖμεν: 1 ἀστοθ ὙΠ} 8.4110. ἐμαὶ ἂν ΟἸΘΑΣΪΥ Ὀοϊομαα ἴο ἐδθ βυθ 
γοῖὺῦ, δηὰ ποῖ ἴο ἐδ ἱπδηϊεῖνο. Ηοΐϊπδοσί δὰ Ηοσιθδημ ἔδκο 
ΔΏΟΪΒΟΣ ΥἹΟῊῪ δὰ Κθὸρ φαμὲν, ἔδο χορδάϊης οὗ πο Βοΐϊ. πι. Ῥζ. 

10 ἑκάστῃ Βο. γψυχύ. ΤῈ ἰοτχηϊηΐηθ ἑκάστῃ ἰδ ἱπ Ὀοΐέοξ δατοοιηθαξ 
τΐ} (0ο Ῥεθοϑάληρ οοκδέχμοίίοια, Θαρθὰΐδ}}} τὰς τοιαύτας (τὰς 
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ψχῶν τοιούτων ψυχά). 48. τοιοῦτον ἷἰβ οχρίοἰπνοά ὮΥ ἐδ ἐνὸ 
οὐ᾽͵ϑοΐϊνοα Ἠβιΐοδ ἠοϊϊον. 40 ἄνδρες μέτριοι ῬΓΟΌΔΌΪ ταθδῃϑ 
" ξοοὰ μομοδὲ τοι: δὸ Ὠοιμοαίί,. ὧθ ὅογ. 10 δρεαῖα οἱ οἱ μέτριοι 
ἦ.ς, “1.|ο τοδροοίανϊο οἰἐξΐποιδ,; 25 ἔμ οἷαδα ἴτοσ Ἡλιΐοῖ 86 δρσχασᾳ. 
ΘΕρυκδ. ᾿ 

ΧΧΧΊΙ-- ΧΧΧΙΥ͂ΥΨ. ΣΕΠΟΒΑΤΙΟΝ ΑΥΡ ῬΒΔΟΤΊΟΔΙ, ΔΡΡῚΪΟΛΤΊΟΝ ΟΥ̓ 

ῬΕΗΞ ἘΒΕΟΕΡΙΧΟ ὈΙΒΟΌΒΒΙΟΝ: ΤῊΒ ΤΕΌΞ ΑΙΧΒ ΟΥ̓ΤΗΕ ΡῬΗΙΣΌΒΟΡΗΕΕ, 

ἋΗΞ ἘΣΞΕΟῚ ΟΣ ῬΗΙΣΟΒΌΡΗΥ ΟΝἨὨ ἸῊῈῈ ΒΟΌΣ, ΑΝΌ ἘΠῚ ΔΔΒΒΌΒΡΙΤΥ ἈΝ 

ΣΈΛΒΙΝΟ ΤΗΞ ὉΣΞῚΤΥΒΕΛΝΟΕ ΟΑΡΞΡ ΞΕΛΑΤΗ, 

ΧΧΧΊΙ. νυ. 40,] φιλομαθεῖ τε φιλοσόφῳ: οἵ. ΒΦΡ. 3, 3706 Β, τό γέ 

φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτόν, δΔῃὰ ἰν. 9, ὅ81 Σ. δί4}10, Ἔχρ]αΐν 

“ἰδοῖ}9 ἐμ 6} σία ρμοκέζοσβ ἰδέα βέίχυσξγα οσαξίοηΐδ ον δ8ηθ δὲ 
᾿ ΣδοϊοιῖΣ ἀθπθο ἱπουϊοατὶ δυροχίοσα ἐ1}16: μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ 

παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι, Ὦ. 6. εἴ τις μὴ φιλοσοφήσας καὶ παντελῶς 
καθαρός ἐστιν, οδ!Βδ οὐέθτῃ ἰξογαι ουΐδ Ῥοβὶίδ ἴῃ οο οδὲ, ᾳφυοὰ ΡῬ]1ο- 
ΒοΟΡὨΐ συσῃ στιανίζδίθ ὁρμρροηυμξσ ἰἰβ αυὲ δηΐθα αἀἱϊοιϊξ βυμπὲ 8660 

αἰἴδτυμι σοσυπὶ πἰυ ΐα ἀοαΐδδο. ὙΠ (86 μοῖρ οἱ ἐμΐβ οχρίδηβδ- 
οι ἨΔΘ᾿ΔΥ ππὐοτείδηἃ 86 ραδβεᾶσο, Ὀαΐ 1ξ βῃουὰ 06 οὐθοσνοὰ 

(δαὶ ἐὲ ἴδ, αἴξοσς }}, θχρσγθβυθὰ ἰῃ 8 ὙΘΥΥ͂ ὑπδβο βίδοίοΥ ἸΏΔΏΠΘΣ, 
ὝΝΗδὲ Ρ]δίο δηΐβ ἴο ΒαῪ ἰδ εἰς. δέ γε τῶν θεῶν γένος ἀφικνεῖσθαι τῷ 

μὲν μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελώς καθαρῷ ἀπιόντι οὗ θέμις ἐστί, τῷ 
δὲ φιλομαθεῖ͵ θέμις ἐστί. Τῃ ἰδοῖ, 11} που]Ἱὰ Ρ6 σὶρ Ὁγ ομαπρίης 

ὧλλ' ἢ 1Ἰεἴο ὁ αἰπρὶθ ἀλλάςκἁἩ 8 ἔπειτα βυπια ὮΡ ἐδ: ὑγεοϑάϊηρ ραχίΐ- 
δὐρἴθα : 800 ὁ"; Αροὶ. ν.6,8. Ηἱἰγεολιὶς εἴπδοϑθα ἔθ Ῥ]δίοηϊο ομδσγδοίοσς 
οὗ ἔδτο ραββδρὸ ὈΥ Ὀταοϊοίίηκς μοχθηρίας δεδιότες Δῃηὰ ἔπειτα ἀπέχον- 
χαι αὐτῶν. δεδιότες ἷἰΒ ΟΙΘΔΙΪΥ ῬδΣΆ}161] ἰο φοβούμενοι 1. ὅ, δοὰ 
ἀπέχονται αὐτῶν ἱΒ ἃ ναχὶοὦ οὀχρτγοββίοι 10. οὐ παραδιδόασιν αὐταῖνΨ 

αὐτούς. 11] σώματι πράττοντες "πΟΙκίΩρ ίος ἐμοῖς Ὀοάγ,᾽ οἵ, 
ΤΏῦο. ὅ, 70 οἱ τοῖς Λακεδαιμονίοις πράσσοντες "ἴΠοδο ἯδΟ ποΣίκοὰ ἐμ 

ες διο ἐπίοτοδέ οὗ 10 1,Δοοἀ οι οὨ Δ }}8 : ΟἴΠΟΥ Ῥαδβαρθδ ὁδ ὃ6 ἰουπὰ 

ἦ ἔδο ἀϊοϊίομαχίοα. Τὴ οἰ οηβ χοοὰ σώματα πλάττοντεξ ΟὨ 

«απ ἰοι Βέ4}10. σοϊωσηθιὲθ ἐδ " σῶμα πλάττειν οαἰδὶ τοοίθ οὶ 
Ῥοκδβαε ἰΐ ᾳπὶ Θοσρῃ σε δοίοβο δηρτηΐ ἰοστωδης οοϊαηΐ (νυ. γε ΘΒ Ὁ, 
δὰ ῬΙῖυί. Μος. Ῥ. 8 5), ἐδιωθῃ ὩΟῺ ΤΘοίθ 1}}} ἀἰἱουμιξΣ αὶ οογροχὶ 
ἑμδοσνίαμπξ οἰμδαθ ΘΌΣΘΔΘ ΤΟ] οΣ δαΐὶ ἀραὶ ὶ." Βοεδὶθα ἐπὶ τὸ 
βου α 4150 αἰατὶ ἔγοπι σώματι Ἡδίος ἰδ ἐΐο οτἱαίαὶ σοδαΐηκ, ποῖ 

σώματα. Το χολάϊης οὐορίοα ἰῃ ἐμο ἰοχὲ δὰ Ὀδθῃ ἰξ ὌροΣ ὉΥ 
ταγεοῖῖ ἱποροι ΘΕ} πἢθα τ Κοημθὰν ἀξζονν ΤΩ δὲἐθηξίου ἴο ἐ.9 
δοὶ ἔμαῖ Απὶ Ῥσοροδϑα ἐΐθ βδῖῶθ δοῃ]᾽θοϊσο ἱπ οἷα 1μοχ, Ῥ]δὲ,: δῇ 

δατοοπλοηΐ ἐδ ἰράορει κου διτὶυοὰ δὲ ὈὉῪῚ ἔνοὸ δβοβοΐϊδσα ἴδ, 
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Ῥοϊῖορα, Ὧδο δοοοπηίσά 6 βπδσδηίοο οὗ ἔδο ἐσ ΕΣ οὗ ἔδο ἐτωονἀλίδου, 

1 ἰο θαδοὰ οἱ Ἡοΐπάοεξε οποοενδέξοει "1 πλάττοστε: ἰδίοχο δυδρίοος 
ποσὰ αἰκοΐβεδίε, δεγυίεκαὶ διαπα ἐπαίφιε Ῥεδοὰϊξοτα." Δἴϊος ἀλλὰ 

ψ͵ὸ δμουϊὰ οἱ ὀοῦσθο δΙΡΡΙΥ οὗ ἔἴος ἰδο σοεείς. 18 χαίρειν 
οἰσόστες "ἀεαριοϊηρ (411 Ε}ι666)." 

ΧΧΧΊΙΙ͂Ι, νυ. 40, 21] εἰργμοῦ: οἵ. Ἐξακίαι, δὰ Οάγεα. Ὁ. 14 Βδδ. τὸ 
σΐργω ἐπὶ μὲν τοῦ κωλύω ἐψίλουν οἱ ̓ Αττικοί, καὶ δῆλον ἐκ τοῦ ἀπεῖρξαν" 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἐγκλείω ἐδάσυνον, ὧι δηλοῖ τὸ καθεῖρξαν, ὅθεν καὶ δασύνεται 
καὶ ἢ εἰρκτή. 428. τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα Β διι ἱπείδηςθ οὗ ᾿ 
[800 ὙΘΙῪ σομηπλοι ἤρττο οἱ Ῥγχγοΐορεῖβ-: καὶ κατιδοῦσα ὅτι ἡ τοῦ 
οἰργμοῦ δεινότης δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστί (:Οι γίγνεται), "ἰμδὲ ἐπὶ6 κίσουῃᾳ 

ἐπιρτίϑοηπισμξ δίκα ἔσζομι ἀδδίσγο." 24 ὡς δ»-- ὥστε ἃ» 85 ἰπ 
ἸΏΔΏΥ οἷδιος Ρἷδοοα. Τὲμθ δβοῦϊ οομοοῖνοα ἐΐθ ἀαδίγο δῃὰ ἐποσοῦν 
Ὀοοοιθεδ ἱπηρσγίδουθὰ, 41 ἐπιρείδοηπιθηΐξ Ὀοίηᾳ ἀπο ἴο ἰΐβ οὐπὶ 
δοίίοῃ. Ὅο. Ρ. 601, ξ 008 Οὐ π., ἀὐοτβ ἔγοιι ἐπΐδ οχρὶ δηδῖίου, διὰ 
ἔγδῃο αίθα “᾿ἢ [89 ΣΩΔΏΤΙΟΣ ἰῃ ἩΪΠ ο ἐΠ0 Ῥοσδοῦ ἑποδχοοχαίοα που] 

κοοοί οἷ 411 οοηέγρα!ο ἴο λιὴα οτ ἐπηργίδουπιοη!." 46 ξυλλήχτωρ 
τῷ δεδέσθαι: ἷἰξ ἰΒ οὐνίου ἰμδὲ 86 ἀδέϊνο ἐβ ἀπ ἴο 86 ῥὈχοροδίἰοι 
ἐπ [80 πουῃ ; Ἡοϊπδοτί οοστοοίδ τοῦ δηὰ ροστο. βοθ8 8δὸ ἔα 88 ἰὸ 

φὐσωὶξ ἐιΐο ἰμΐο εἱβ ἰοχί, Χοθορβοι 886 ἐδο πομἱεΐνο, λίομι. 2, 3, 
12 ἵε---ἀγαθοῦ σοι γίγνηται συλλήπτωρ. Ῥ.41, 7 δὲ ἄλλων ἷθ 

Ορνρορϑὰ ἰο αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν πῃ (86 ὑχοοοῦϊης βοηΐθῃοο, δὰ ἴῃ ἐπ 

ΒΟΊΩΘ ἭΔΥ τὸ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο ΘΟΣΤΟΒΡΟΙδΒ ἴο0 καϑ' αὐτό, ἐν ἄλλοιξ 
ἄλλα ἀδηοίθδ ἐπο ἐἰηκ8 τσ ἃσὸ βυυν᾽οοὶ ἰο ὁμδηρθ. 
10 αὐτή " 186 δου] Ὁγ 160}4." 14 οὕτως αἴϊοσ ἐδ Ῥασέϊοὶ ͵θ: 
8606 ΟἹ Ρ. 8, 2, 1δ τοσοῦτον: ἴος [80 5080 τ δου] ἃ ΒΌΡΡΙΥ 

μόνον. 18 οὐ λογίζεται “ ὧἀοθ5 ποὺ ἰαϊο ἐξ ἱπίο δεοουμξ." 
40 Ἰδο βδῇλο χωοίαρῃος οδοῦσχα ἐμ Ηοσ. 86ϊ. 23,3, 79, συΐμ ἐογρμδ 
οπιδέμα Σίεοίενπίε υἱἐἐΐδ απέτεμε σμοσμα Ῥγαεργταναὲ ὑπα Αἰφυθ 
αϑιρίε λμνο, ἀἰνίπαος ρανιϊομίαιι ἀὐγαο. Τμΐδ ἤὅρυτο οὗ ἐδ ἦλοι 
δ)δο Ὀονῶ ἰσαϊἑαἰθὰ ΌΥ ἸΏΔΩΥ Ἡτίβοσα: βοο Ἡγεϊοτδ, οα ῬΙαὶ. Μος. 
δ07 ν. 80 ὁμότροπός τα καὶ ὁμότροφοτ: οἷ. ἐδ αἰσοΐϊον ῬΪΔΥ. 
ὌΡΟΣ ἐδ ποζὰβ ἄγθε: διὰ ἄγδες 1.,δο᾿. 168 5, δπὰ ἐπ ξαποζαὶ 800 
Ἰρλο], Ὀἱφοεὶ, ἃ 898. Ῥ. 42, 1 οἵα κιτ.λ. το τοιαύτῃ ὥστε: 
μηδέποτε ἀφ. ἃ ἐνάπλεωι, ' ἀνασεπλησμένοι, κέχρηται δὲ ἐπὶ τοῦ 

μεμολυσμένον᾽ Τἰιδοῦα, ἩδοΣΟ 8ο0 Βυ ηκ6η ποθ. ΤῈ ἰοτοξηΐνθ 
ἀναπλέα ἰδ ροϊυθοὶ 7616 χυ]ο, ὃ 138, 3, 14, πίοχο ἱὲ ἐδ αἰδίοὰ ἐδιαὲ 
ἔδο ἐοτωϊΐηο ἰοστοϊηδίϊο ἰὰ ἐδ ϑοξηρουμὰδ οὗ σλέωε ἐδ Σϑοξοῖγ 
Σουΐο; ναὶ ἀνανλέα ἱπ ἴδιο Ἰχοδαιὲ Ῥβδδδασὸ ἰδ ἐθὰοοὰ ἐδοϊοοιὲς 

Χεῶρος, ἃ 23, 7, 1. 
ΧΧΧΤΙΥ͂. ν. 48, 10 Ἡϊεδοδὶς δεδοκοία φασὶν δοὰ Ηΐσχερδσ. 

᾿ 
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οὐϊέα φαίνονται ἴῃ 18 »ἷδοο ἘΠῚ ἐνο Το]Ἱοπίπα Ὡοὶθ “ ζαἴ4865. Υἱξι 

ξαϊὶα ἐδδδα μμἱοδορΐα ταϊσυα ἐγίσαθσο πυβαῦδηι Ἰοσίπιυθ:᾽ Ὀπὶ 

Βι4110. σι μεν οὔφοσνοα ἐπὶ κόσμιοι καὶ ἀνδρεῖοι εἶναι ΒὨουϊὰ 0 

παρρίἱοὰ ἴοε φασίν “Ῥτορίος α089 γυἶΐρο Βοιαΐμθ6 86 ἰδέθηξοΣ ἰοτίο8 

οὐ ἐοιροζδηΐοα 68856.᾽ ἈϊδΔ611 δρδίη, ἷᾳ. ὃ 88, σίνεος ἐδο 1ο]- 

Ἰοπίσς οχρίαηδίϊοι: " Ηδτο ἔδμθ πιοδηΐηρᾳ ἱ8 ποῦ " ΤῈΣ ἐδ: 9 σϑβϑοῦ 

«Ὡοι ἔδο ποσὰ δειείαίοα ἰο ἔδοαι, πὶ " ἴον ἐδ: τεδβοι Ἡδιΐολι ἔμ 9 

“ποτὰ βαογα ροορὶο ουρλέ ἰο ὃδὸ [ἐθπιροταίο)." Ὑμδὲ ἴβ, φασὶ ἰδ 

φοϊοντοὰ ὉΥ κοσμίον: εἶναι ππδοταίοοὰ, δηὰ ἐμΐ6 εἶναι οομέαΐπα ἐδ 

Ἰνϊοϊαξϊνο ἔοζοϑ :᾿" Ὁ προ ΒΔ ἀ611 πιοδηβ, ἰξ σἷνοβ ἐδ γοσ “ ἰο 

ἐδέηκ’ ἔδο χωοδυΐης "ἴο ἑδίηὶς δι.) Βαΐ μ]8 οχρίαπαίίοσι ἐβ ἱποά- 

ταἰϊβαὶ 06 βαῖο; ἴος βοὴν οδπ ἃ υϑσὺ ὃθ τηϑάθ ἀϊοίαεϊνο Ὁ δι ἑηδηΐ-" 

ἶνο πλίολ ἰδ Ὡοΐ ονϑι δ ἀοὰ, θαὶ πιεῖν πηδοτειοοὰ θὰ χοααϊχί ας 

ἴο "ο δυρρ]ἱοὰῦ 11 οὐ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω " ἴοΣ, 60 ἦδν ἔχοιμι 9 60Ὲ- 

ἔσαιυ, 1.6. "τοοδῖ ΔϑβΌΣΟΟΙΥ τ᾽ ἘΙΔΔΘ6]], ὃ 166. 1δ ἀνήνντος ἷ5 8 

ποκὰ οἵ ροοξΐεαὶ οοἰουσίῃς, [βου ρα ἀποὰ ὮὉγ ΓΪαΐο ἐμ βϑύθσϑὶ βαββαρθδι 

Βορὰ. 304 8, αοσᾳ. ὅ07 κ, Βορ. 7, 681 Δ, Τορᾳ. 4, 714, ὅ, 78 5 

(μάταιος πόνος καὶ ἀνήνντοι). 16 1 ἰδ νεσν ἀἰδίουϊε ἰο ἀοοϊὰθ 

φεΐποει [026 ἐπο τοδάϊηρε μεταχειριζομένης δρᾶ -ην. 1 Πανθ ἰορὲ 

᾿Ἐδο φοιίςένο πὰ ΤῸ ἰοχὶ ἐμουρι 1 ἀο ποῖ ἀρρσονὸ οἱ Ηογιι." 5 

οχρδυιδίϊοα οἱ ἱξ "δηΐμηδ οδὲ οἶδ, ρῃἱοβορμία Ῥεμοΐορθ, ουΐὰβ 

ορῦθ ὕοὰ ἀοδνεῖ οομίσα 4υδηι μυΐὰ6 ἰστίξασα δοσὶ Ἰίρδημὰο ατ|80 1118 

βοϊνοσὶ:." [Ἅβδυο ζυσίθοσ οἰ ἐοὰ ἐδ) οοχησοα Ἡδῖο ΒΒ Ἡθται. Ρ]δ 668 

δἴξος πράττειν, δῃιὰ Το Πηνελόπης κιτ. Δ. ἀἰσ  Ε}γ ἩϊΕὰ ἔργον " ἴο 

ἂἃο ἐδο ποτῖς οὗ α Ῥοϑηϑίορο πο ἐγοαΐβ ΠῈΣ Ἡδυὶῃρ ἐδθ ΤΟΥΘΤΒΘ 

ΜΔΥ,, Υἱζ. ἰο ἐδμιδῖ χοϊδίοὰ οἱ ἐδ σϑδὰὶ Ῥεῃϑῖορο. ΤὨιἷβ “πὰ οἵ 

᾿ς ποχὶς ἐδ οδ]]Ἱοὰ ἀνήνντον, ὈδΟΔΌδΟ 11κθ ῬθηθΊορθ᾿ 5 ποσὶς οἵ οἱὰ ἱξ 

ὭΘΥΟΣ ΟΟΣΩΘΒ ἴο ΔΗῪ χΤοβοϊξ, 5.41}. ΔΡΌΧοΥἝβ οἵ μεταχειριζομένην 

Μ ΝΟ οοχίδίὩν αἶνοβ θχοϑὶϊοσιξ ΒΘΏΒΘ : "μα ΤΟΘΚΘ ΒΟῸΣ ποσὶς υοϊὰ, 

φοδυΐος 6 κίηὰ οἵ Ῥεποῖοροβ ποῦ ἐμ σϑύθσδθ ἩΩγ (( 617). 
ΦῬρΏΘἷΟΡΟ Θεΐτα, 400 Ῥτοοοθ ἔα !]οσοῖ, ποοῖπ σοϊοχοραὶ ἡπδθ ἐπέοσ- 

ἃϊα οομπέοχυοχαῖ: δοΐσηυδ δυΐθῃι 4080 χοίοχίδ βυπὶ ᾿ἰθοσχας 0:0 

8 Θοσροσὶβ βοῃδὶιβ βυδοορίδ 698 Συσειβ αὐδαεὶ ὁομέοχὶξ 5080 ἄθῃτο 

ϑοσροσίδ ἐσδάδας δοοιξθιιβ οἱ οαρίαϊξαίϊ νι: ἐσλξον ἐοθ αὔδσα ἐγαοίαὶ 
ἐπ οὶ σίδαΣ ᾿ἰροχαϊϊο καὶ 6 οοσροσίδ υἱοῦ 6.᾿--- τούτων δ0. τῶν ἡδονῶν 

καὶ λυκών. 18 ἀδόξαστον 16 ἰμαὶ ᾿λιΐο ἀο068 ποὶ τοβὲ ΟὮ ΣΏΘΣΘ. 

δόξα (’ σοοχηΐηα᾽), ναὶ ἐπιστήμη (' ατουππαοἃ κηον]οὰρθ ἢ. 

4. τροφή Ἰοθδὴ ᾿ΘΣΘ Ὀοΐδ “ οοπάποξ᾽ διὰ "ἰοοὰ ὁ οἷ, δον, ὑπ᾽ 

ἐκείνου τρεφομένῳηῳ 4124. οὐδὲν δεινὸν μή : 806 τι. ου ΑΡοϊ. 28 8. 

Ἡϊτγδοδῖα, ἐπ ὀσμαὶ δέσουν ἩΐῈὰ ἰ6 οτἱ σαὶ σολοβ, Ὀτδοῖοὶβ φοβηθῇ 

δοεθ, ὅπω: μή ἴῃ ἔλι:6 πιοχὺ 1ΐπθ, δὰ καί 1, 26. Δ ἔα ἰοχὲ οἰδιὰδ, 
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89 βεμέθῃοθ ϑορίπηΐης Ἡξξ ὅπωε μή ἷ6 ἀοροιάοχιξ οἱ μὰ φοβηθῇ : 
800 δον 77 Β δι ιὰ βγιωροα. 198 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόαμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπω: μὴ καὶ αὖθις διασχισθύσεται. 45 τοῦ 
σώματος ἷδ οὗ ΘΟΌΣΒΟ (6, οὐ᾽οσξ, “ἴῃ ἐδο δορασζαίΐο ἔγοσα ἔδθ 
Ῥοὰν," 428 διαντομένη ἷα ἴμο τορΐης οὗ ἔιο Ὀδ6δὲ τχ685., διαστα»- 
μένῃ οὗ [}0 Σγ58. οὗ 1088 γαῖ ς ἴος ἐἶ)080 ἐττο ζΟΣΊΩδ 506 ῬοΟχδοῦ, οἱἱ 
Ἐματ. Μοὰ. 1, 

ΧΧΧΥ͂. ΑΒΕ ΙΝ ΤῈᾺΝ ὈὉΙΒΟΌΒΒΙΟΝ : ΒΟΟΒΛΑΊΕΒ ΣΗΥΣΕΕΒ ἘῚῚ ἘΓΕΛῚ- 
ἘΠ ΤῸ ΒΊΑΤΕ ΤΉΞΙΒ ὈΓΥΞΙΟΌΙΤΙΞΒ ΔΒ ἸῸ ἘΣ ΒΟΌΣ ΣΝ, ΔΙΣΌΒΙΟΝ 

ἸῸ ΤῊΞ ἘΣΧΑΜΡΙΩΣ ΟΥἹ ΤἘῈΞ ὉΥΙΝΟ ΒΉΛΔΕ: 

48 ἣν τρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ " Ὧ6 τῶ ὈΌΠΕΥ ἩΐῚΔ ἐδο ἀἰδοοῦχδο μοϊὰ τ᾿ 
“ἰοΐῃδ ογαὶ ἐπ βοσιβοῦθ᾽ (οἷ, ον. δαὶ. 1, 9, 3). ἘῸΣ [80 ΟΘΟΣΒΙΓΣ. 

ΘοτΡ. 7611, ὃ 638, τι. 1, ἘΔ ἀ6]11, 8 128, 6. ἸΤΒοΟΙΏΡΕΟΩ οἱ Ῥδ;δοῖσ. 
2940 α, 40 ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο "88 ΟἿ Βοαὶῃρ Εἶτα ἐξ δοοιιδᾶ," 8 
Ῥὶοομδδὲΐο οχρσζοβδίου Ἡδὶοΐι ΟΟΟΌΣΒ δἷδο Τίτα. δὅ2 Κ, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, ἀτιὰ 6 ἰταϊϊοἐοὰ ὮΥ ΒΟΎΘΙΔΙ ἰδίοῦ τχίΐοσβ. ἘΣ ΧΔΟΙΙΥ͂ 

ῬΔΓΩΪ191 ἐδ 860 ἔχ οὗ ῬὮΏΓΔΣΟ ἰὰ ΧοΩ, ΟΥτορ. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμωνος ἦα, ὁποῖδε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 
ψγνχὴν ἔχων. ἀἀὀδάθα ΔΡΕΙ͂Υ͂ δοσωρασοβδ Επν. Ηοσχο. ἙῸΣ. 1002, εἰκών, 

ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Παλλάς. Ῥ. 48, 8 μών μή: δ01, 8 878, ὅ 
(Ρ. ὅδ8). Ὅοπ, Ρ. δδ9, ἢ ὅ8]ή. 4. λέγεσθαι ἰδ [86 φοὈΐ)6 ἱτηροΣ- 
ἐδοῖ οσθ ὑδοὰ Ἡὶὶ χοίθσθῃοο [0 ἃ Ῥγουΐοιιβ ἀἰβουββίοῃ : 866 δ]5δὸ 
[86 οχὶξ. ποῖθ, β οὐδὲν λέγω ᾿ξ. 1 κα ποξπης, ἰ.6. Θομ βίο Ὁ 
ἩΔΘΓῚ Βδνο Βαϊ 856 τοΐ βροΐεθσι. 7 καὶ αὐτοί ἷΒ ορροδϑδὰ ἰο καὶ 

αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 ον ἴ)ο ᾿πδη. ἂν λεχθῆναι 500 οτἱέ. 
Ὡοίο. 1δ Ῥοχβοι  οὐδβοσυδίΐοῃ οὐ Επσ. Ηθο. 231, πὶ στορασγὰ 
ἴο ἐδμθ ἐσγασίο Ῥοοίβ " ἀΐνϑοσεα ἰθιαροσα ἰοὶΐθθ Ῥοσζαοϊδοοιιξ πὶ ὮΔΏ)0 
ναγίοἰδίθελ ἀδία οροσα αυδοδίεδο υἱάθαπέυσ, 8 ΘαΌΔΙΥ ἐσγὰθ οἵ 
ῬΤΟΒΟ- ΠῚ ΓΟΥΕ, ΘΒΡ6014}1γ οὗ Ρ]αίο διιὰ Χϑῃορδοῦ: ἑμείδποθα βανθῚ 
Ὀθ68 ΠοἰΙθο θὰ Ὦγ Ἠοὶπάοσί δὰ Ἡ.}., ὑπὲ ΠΟΥ ΤΟΔῪ ΘΑΒΙΪΥ ὕθ τυ] ΐ- 
ῬιΙοά. 109 διάκειμαι οδῃοῖ ὃὉθ 8 αυυϊπποίνο, πον δέδηἰηκ 

ἐπαὶ Ηεϊηάδοτέ δὰ Βυξέσηθηῃ δομδοσ ἐξ δ βίο : 606 Ὀοΐον, 98 Δ. 

ΝΟΣ ἰδ 79 ΔΏΥ ὩΘΟΘΒΕΙΥ [ΟΣ ἐμΐδ, 86 φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα διὰ 

Βἱπΐϊον οὐμοσ Ὑογῦβ δῖὸ ἰουηὰ πὶ μὴ διὰ υμχαϊβέδιθϑ Ὁ 9 ἱῃπὲοα- 
εἶνοθ Ἠδθη ἐδθ Δρρεθϑμβίοι ἰβ σϑργοβθηϊθὰ 86 οοσίδίῃ : 8600 ἔδο 
ἐπβίδῃοοα οὐϊϊθοίοὰ ὮΥ Μαιιΐαο ὃ 620, διὰ ἔδο δοτητασϑιίαξοζα 0. 

ΤΏσο. 8, δβ8, 23, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 869 
δ16ο Βούδμοι, ῬὨϊορα ν. 8: Βὲ(ἀ6]1, ὃ 62, Πόσο τὸ δουϊὰ ἔδοχθ- 
ἔοτο δϑδβύσηθ "δὲ [89 Δρργομοιηδίοσ δα ἰο βοοσαίθαο Ῥεΐῃᾳ ἀϊδοοζω- 
Ῥοποὰ διηουχίοα ἰο εεγίαίπέμ ἰπ πο χοΐπὰδ οὗ Ὠἱα ἐχίορλὰα ἐδδὶ }9 

[ὰ 
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ψδ8 50. (ΟΕΡΡ ΚΒ.) 48. ΟἿ τοΐσιὶ Ἡϊδ8 ἰδοὺ Β]οι βοἷἀ 8 
οἱερμεὲ οομΐ. υλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ ἔπο Δι ΒΟΥ οἵἁ {6 τααᾷ. ἰῃ 
ἐξα ἔδυθυσ: ὑὈπὶ ἐξ που]ὰ 6 χαδῖ ἐο ομβδδσιρὸ ἔδιο ἰοχὲ πὶίπουξ Δρρασγομὶ 
ποοοδαὶγ. σλοεῖστα καὶ μάλιστα ΟΥρΡΓΟδ566 ἔδο δἰγοη με δὰ ἔπ] ηθ5δ 
οἵ ἐδο δος. 24 τὸν θεόν κιτ.λ, ἱ,. 6. ΑΡοΪ]ο, οἷ. Οἷο. Το. 1, 
80. 46 καταψεύδονται τοῦ θανάτου “ἸΘῪ ΒΑΥ ἔδΔ160 ἰὨΐηρα 

᾿ ἀπ ἢ τορλτὰ ἴο ἀοδὲλ." 47 ἐξάδειν “Ὀτορίμο ἐδ 1Δπὲ Ὀγοδί ἢ 
ἦι τροϊοῦγ,᾽ 49 ΤῈ φοηυΐηο Αἰ ἔοστῃ που]ά ὃ6 ῥιγῷ ν]ιοἷ 
δοΐ:!}}γ εἰδὰδ ἀὐοσῃ. δ17 ν»: δοϊΐ, ἃ 289, 4, 6. Ῥ. 44,1] Οο0κε 

ἔδιο οὔγὶδαίου οὗ [0 ἀτίΐεἶο νοίοσε χελιδὼν 566 τ. ὁὨ ΑΡΟΪ. Ῥ. 10, 12. 
ΔΙ], Ὀϊᾳεοί, ἢ 337. 4 Οεάδεοθ οοτηραγοα Ορρίδι. Ογηοα. 3, 

ὅ49, κύκνοι μαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείδοντες. β Ἐὸοσ ἐ}16 

ουπείζαοίίοῃ διαφερόντω! ὃ ΘΟΣΏΡ. ὈΟΙΟΥ, 9ὅ 6, ἐκεῖ οὗ πράξειν 

διαφερόντω: ἡ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιούε. 8 ἱερός 6. 49:. : 926], ξ 618, 4. 
«αὐ χεῖρον ἔχω "ὯΟΏ δύπὶ ἀοίοείος." [860 δ'6ο Βἰἀἀο11, ᾷ 2, Ὁ. 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοοϊνϊησ ἐδ αἱΐξ οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἔγοσα Αροὶϊο. Ηοσ- 
ΣΩδηπ  Θοπ). ταϑιἑἰοιθὰ ἰῃ ἷα Ὀχοΐίδοθ 18 ὙΘΙῪ Ῥ᾽αδείησ, οὐ χείρον" 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. "ἴο ὮΔῪΘ ἃ ὕγῸ- 
Ῥμοῖδο ῬΟΤΤΟΣ ποὲ ἑμίοσίοσ ἴο ἐποῖσα ἔγοπι [86 ταδδίοσ (οὗ Ῥγορμδςν)." 
18 Ηἰγβολιὶᾳ Ὁτδοϊκοίϑ μή πὶξι Βέορδδηῦδ: νπξ αοο8 πὲ] οὐ- 
Βεεγοδ ἐμαὶ μὴ προαφίστασθαι ἰἱΒ ἰοὸ ὈΘ τορΑγἀάρἃ 845 ΟὯ8 ποἰΐου 

(Ξ- προσκαρτερεῖν) διὰ 86 Δ ὀχραπδίου οὗ ἰ86 ἀπὶγ οχργοββοὰ ἰῃ 
ὄλέγχειν. 40 ἴ. ὃἣ μαθεῖν ἴτοτα οἶμοχα, ἢ εὑρεῖν ὉΥ οτί αἰ παὶ 
1μουσμῖς, Οονρ. Ὀοΐον, 99 », παρ’ ἄλλου μαθεῖν Δῃηὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

42] εἰ ταῦτα ἀδύνατον Βα. ποιεῖν Οὗ πράττειν. Οἵ. Ῥαγτηοηϊά. 100 Α, 
ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. 43. ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κιτ.Δ. : ΘΟΙΏΡ. 
Οἰοασοβ ἐπιξίδείοα οὐ ἐμΐα Ῥαβδβαρθ, ἴυδο. 1, 30, ἑέαφιιό αιιδίἑαδ 

εἰγεινρεείαπ λαεείίαπε, πεϊα αὐἀνεγεά τεύέγεπε, ἰαιπημαπει ταὶς ἱπ 
“πατὶ ἱπεπιένδο ποεῖγα υελέϊι! ογαίΐο., Οοάὐάοθα ὑπ} }]γ οὔδοενοβ ἐμὲ 
ἨἮΘ ὮΔΥΘ ΠΟΙ Δὲ δ᾽ υδίοῃ! ἴο 1:6 Ῥγουοσυΐδὶ οχρσοδδίος ἐπ᾿ ἐλπίδος 

᾿ ὀχεῖσθαι, ἴος ὙοΙ 8606 Ῥοζβοὰ οἱ Ευσ. Οτσ. 68. 28. λόγος 
θεῖος 6 δὲ χαυτασιὲ σουθαϊϑὰ ἰοὺ Σωδ ὉΥ ἀἰἱνΐῃο τὰοθ: 6 ὁ Χ- 
Ῥτοδβείοιυ: σφ Οὐρία, οοσωρ. ἐδο ᾿ἶποβ αὐυοϊοὰ Ὁγ Επδοῦΐι8 ῬγδΘΡ. 
Ἑτδυᾳ. 18, 68ὅ, εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ πτροσέδρενε, ᾿Ιθύνων 

κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ. Ἡογϑοϊϊξαα, ἰοο, 
Ὡδοὰ ἐδ9 δδσὴθ ὀχργοδαίουῃῃ; Ὀαίοσο Ῥὶδίο: δοχὲ. Εστωρὶν. δὰνυ. Μδιῃ.. 
ἢ, 136. Ῥ. 4δ, 8. πρὸς ἐμαυτόν ΔΙοῃο ὮΥ ΤοΥπο0}, πρὸς τόνδε ἰομθ- 
ἴδον πὴ ῖξδι Οορθ6: 806 ἐπ Ὀορίπηΐπ κα οἱ ἔδο ομαρίον ποτ ἐὲ ἰα βαϊὰ 
ἐδοὶ Κόβηε καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ. ἸῊΠΞ ΟΒΣΕΟΣΊΟΝ ΟΥ ΕΒΙΜΜΙΔΕ: ΤΗΔῚ ΤῊΣ ΒΟΌΣ, 5ΚΙΧΟ 

ἃ ἘΔΆΜΟΣΥ, ἘΠΒΕ ΒΒ ἘΒΞΟΛΈΡΕΡ ΔΒ ῬΕΒΙΒΗΙΝΟ ὙΠ ΤῊΝ ΒΟΡῚ. 

ν 



ῬΗ͂ΔΑΕΡΟ. 141 

Ῥ..4ὅ, 15 εἴ τι: διισχυρίζοιτο "600 ϑητ|0 δὰ γοχῦα πρίν τι ἐκείνην 
παθεῖν Ῥτοϊαδίῃ οοπέϊησηΐ, οαδὐ ΡΟΣ Ῥασθηῃ θεῖ αὐδαὶ ατδηάδχη 
οὐϊοϊυμπίας ἀοϊμὰθ }:8400 καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.---ἢ κατασακῇ : ἴΌτη 
ἀοταυτ δροάοαΐβ ἰηΐοσευῦ Ὑοσυἱβ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἴῃ 
αυΐνηϑθ οὖν, αὐ Βοϊοί, ἱπίοτγρέσπι βοσιωοθθχῃ οομέοχὶξ, δῖο ορέΐμιο, τὶ 

ἦι δοσζωοσζϑθ ἰασηὶ ατὶ, οομδοσοί οσαΐϊο᾽ ἨΞΙΝΡΟΕΣΨ, 1θ ὁ αὐτὸς ' 
᾿ ὡσπερ ἷβ ἃ Βοχηϑυίῃδῇ Ὠορ αοης, Ὀπὲ Ἰγοχσποηὶ οοηῃοίχηοξίου ἴῃ Ῥ]αίο 
᾿ς ηὰ οδος Αἰξο τε ἔοσβ, Ὡοιἱοϑὰ αἷδὸ ὉΥ Ῥχίθοίδιι 18 ῃ. 1195. Οἱ. 
Τόσα. ἃ, 671 σ. γε 209 α6. Χορ. Αῃδῦ. 1, 10,10 ὥα, 8.66 δἷδο 
ἘΔΔ6]1 ὃ 17ὅ. 26} 8 809, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη: 
Βοος Ὀγαοκοὶβ ἄν ὈθολΌμθ 1169 5 Ὁπᾶος [86 ἐτηρχοδβίοῃ ἐδαὲ ἐδὶθ 

Βοῃίθπο0 ἴοσιαβ Ῥατὲ οὗ 89 ἀδερθηάοπὲ δρϑθοῦ, ἐπὶ ἨΠΠ6Ὦ οῶ860 ἄν. 

ποιὰ ὈῸ6 πτοηρ, οἵ, ῬΏΣοῦ. 68 Δ, ἤκουο»---Γοργίον πολλάκις ὡς ἢ 

ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν' πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ. 

δοῦλα--- ποιοῖτο. Βυὲ 88 {119 1168. δι ΟΣΕ ἄν, ἮΘ 816 ΟὈϊϊ χοᾶ ἔο ὁ0:- 
εἷος ἐὯ 9 εϑῃΐθῃθθ 88 ἃ Ῥασϑιίῃοίϊο οὐβοσυδίίοῃ, θχθεηρὲ ἴσοι ἐμθ 
τα Ϊο5 οὗ ἀοροηάοηΐ ΒΡΘΘΟΣ. 420 ὑπολαμβάνομεν "ἨΔ ΒΏΡΡΟΕΘ," 
ἀοηοιΐης ἐμαΐ ἐμὶα υἱόν ντὰ8 ἔμΘΏ ΘΟΣΔΣΏΟΏΪΥ χϑοοἱυθὰ 86 ἃ βαίϊβ- 

μοξοῦῦ οχρὶ δπδέϊου οὗ 86 Ὠδέυχο οὗ ἐμ6 βου]. ὙΥ̓γεθΏΡΔΟἾ 5 ποὶθ 

ΟἿ ἴδ ρὑγϑδϑθιβ Ῥαββαρθ δολιίδὶῃΒ 41} [μαὲ Ἔδῃ 6 οὁο]]οεἰοθ δροιυς 
[818 ροϊμπὲ: ἐξ 16 αἰνοῶ ἰΏ δὶ ΘΧΟΌΣΒΙΒ δὲ {86 οπὰ οὗ [9 Ῥχϑαεθπὲ 
οαϊείο. ν.. 46, 10 παραμένειν "ἴο Ἰοπὲ:᾽ Ηἰγβομὶς ὈοϊὰΪγ δαϊνειὶ- 

ἐυΐθε ἐπιμένειν, χοίογτίης ἴῸ 80 σ, ἩΪΟΣΘ {110 Βδῖὴ Θχρυθδβδὶοσ ὁΟΟΌΣΕ 
ἐῶ ἃ βὲπιλν Ῥαβθασθ, 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ἸῊΞ ΟἸΜΨΜΕΟΈΙΟΝ ΟΥἩ ΟΕΒΕΝ: ἸΗΛῚ ἸΗῈ ΒΟΟΌΣΙ, ΜΑΥ 

ΒΌΝΥΙΥΕ ΤῊΞ ὈΙΒΒΟΩΌΤΙΟΝ ΟΥ ἸΤῊΞ ΒΟΡΥ, ὙΧῈ 18 ΝΟῚ ΤΗΕΒΕΖΣΟΕΣ 

ΚΕΟΕΒΒΛΕΙΙῪ ἘΧΈΜΡΥ ῬΕΕΡΕΤΌΛΙΣΥ ΚΒΟΣ ὈΙΒΒΟΣΌΤΙΟΝ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο 1ἰξ, " αυΐπ τοδροπάΐεν 11 κθ ἐπα Τωδεΐῃ οχ- 
Ῥσϑβοίοῃ, ϑαταὶ ἰο δῇ θα ρδέϊο οοξηταδπὰ, 61} 8 408,8. 221 χρόνου 

ἐγγενομένου ἰ5 ααϊΐθ ἃ ἰογτηθα ἰῃ ΤἼμογαϊάθ (1, 118; 4, 111; 8, 9) 

δου Ἡογοάοίΐαδ (1, 100; 3, 124; 176; ὅ, 92), δοιαρ. αἷδο ΚΞγιωροβ. 

184 Δ διὰ Ῥχοίΐαζ. 889 Κ, ἵνα--- χρόνο: ἐγγένηται. 41 ἔπειτα δέ: 
Ἡοϊηὰ, απὰ β.411ν. ομιὶὲ δέ, Ὀεσδαδο δἵδοσς εἶτα δηὰ ἔτψειτα ἰΐξ ἱφ 
ΒΟΏΘΣΑΙΙΥ οὐ ἐθὰ : Ηδχτδ) ὨΟΉΎΘΥΟΣ 6}}7 οὔδοσυοα ἐδιδὶ ἐμΐσ ἐδ 
ὯΟ ΣΘΑΒΟΏ 2105 ἱσοοσίηᾳ, ἰ06 δ οσ υ οὗ ἐμ Ὀοδὲ τ2δ8., δα ἐἶο.χ9 
ΔΙΘ 8160 ἱπβίβῃσϑα ἐπ ἩΠΙΙΘὮ δέ 16 τοδὰ δίξεσς εἶτα δῃὰ ἔπειτα. ΤῈ9 
ἐπῆη. ξνγχωρεῖν διὰ ὑπερδικεῖν ἃτο οὗ οΟἾΣ60 ἀορομάσπἑ οἱ δοκεῖ μιϑι. 
χρῆναι; Ὀδοΐά68 679 δ 8 αἰξρσ!ξ διδοοϊυνία ἐπ ἐμ οΟμϊδείοι οἵ 8 

Ἰοΐίοζο ἐὰν μή. 422 1, ἐάν τι ὃ. προσῴδειν ἷ.6. 1Ἢ [ᾺΘΥ ΔΡΡΘΩΣ ἰο 
ΒΔῪ Διυηγίλδιίίης ἰσὰθ: [26 ποεὰ προσάδειν ἰδ ὩῸ0 ἀουδὲ οἰιοδδα οἱ 



δοοουεὶ οὗ 80 Ῥεουΐουν ἀϊσουκείοι οἱ ἐδ δουϊ δοπείἀοτοᾶ 86 ἃ ἀρ- 
μονία. 8.690 Ῥοῖον 92 6, 45 θράττει "ταράττει, κινεῖ Τίτοδοι. 
40 εἰς τόδε τὸ εἶδος ἱ.0. ἔδο υμδη Ὀοΐγτι ἀνθρώπινον εἶδος 70 6, 
----ἰ οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποὶ τοἰξαοί,᾽ 8 γ617 ἰτϑοφασπὲ οχρτοδδίοσι ἰὼ 

Ῥίαϊο, 6.6. λίομπο 89 ». Ῥχοίαᾳ. 8δέ πα, Οιασιωίά. 164 σ, ἀουχ. 

401 νυ. (ἸΥγὲξο:}.): 5606 δἷοο Ἠϊάἀὰ611] ἢ 111, Ἑοξ μὴ οὐχὶ 506 Ὦσῃ. 
Ῥ. ὅ92 8 δ96. ν". 47, 1 ἐπαχθές 118. “Ὀυχάθμθοσηο;" ἔπ0 ποσὰ 19 

ΒΟΥΟΣΔΙ ἐΐμηοα υδοὰ οὗ ὀχασροταϊθα Ῥγαΐδεδ. 8 τῦδε 60. ἱκανῶς 
ἀπ΄δεδεῖχθαι.-----ὧἬ μέν 88 ὯΟ δυνδδοσποτιξ δέ 0 σΘοΣτοβροηᾶ, 
Βα, .5 Βία] 1. ᾿ΠΘΕῪ δάγε, ἐδο Ἡσίίοσ ἑπἰθηἀθὰ οἰ} }} ἰο 

οοπεϊπο ἰεἷδ δοηΐθΏο06 ἰπ ἐδ 01] ΟπΐΩ πιδῆθοΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 
«καὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. θ ἂν φαίη: ἴοκ [86 νοοϊξΐου οὗ 

ἄν 666 π. οὔ Οτἱίο ὅ3 ». Εἰ ἀ6}1 ξ 296. 261 481, 3 οὐδ. 4, 10 
τὶ λέγειν "ἴο ΒΑΥ δΒοιποί πρ ποοᾶ, 'πὸ}} ἰουπάοὰ :᾽ π. οἱ Οτὶίο Ὁ. 4δ, 
8. 11 ὥσπερ ἂν Ὧδ5 ποί ἐ::0 δ0η86 οἱ ὥσπερ ἂν εἰ, ἰπουρὰ Ἡοη- 
ἀοτῖ ἰδ ἱποϊϊοἃ ἰο νὰ ἰδ ἱπίο ἐμοὸ ἑθχὲ; ὑὈπὲὶ τὸ βῃουϊὰ εἰσ} 
ἐσδυδὶδίο “ ἐπὶβ δϑϑωδ ἰ0 129 ἰο ὈΘ βαϊὰ πὶξ οαυδὶ ἐπδίϊοθ 88 ἃ τωδῃ 
Σεῖσθξ δροαὶς᾽ ὧσ. 3606 δ]δὸ 2οϊΐ βὶ 868, 8. 1δ ἴσωτ: ἰὲ 18 

ἀἰδῆου! ἰο ἀΐδοονῦοσ ΔΩΥ δεξὶ οίβοίοσυ σσουμπὰβ ἴοσ Εοσείοσ᾽ Β οοη). σῶς, 
ἐπουσῖι Ἠοϊπὰ., σφε. δηὰ Ηἰσβολίᾳ ὀρρσουο οἵ ἐξ; τἨμδὲ ἰο οἵ ἱστη- 
Ῥοσίδῃοθ ἴθσο, 8 ἐμοὸ ἰάθα οὗ οχίεεϊηρ, διὰ ἐπα ἐδ βδυ διοίὨΕΥ 
Οχρσοδβοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσω: ἷἱπ 6 Ῥορίξϊνθ δεβοσίΐοῃ [:88 ΥὉ ΣῪ ροοὰ 
δΔυϊοΣ γ : 806 δῦονο οὐ 07 Δ Τὴ0 ΟΟΟΌΣΓΘΏΟΘ οὗ σῶς δηιὶ σῶν ἰπ 
10 οοιεἰππδίΐοι οὗ ἐμ0 ἀἰθοιιδδίου 18 δοεί δἰ ΪῪ 0 δυχιυνθες οἰξμοΣ 
ἴον οὐ δραϊμεὶ Εογβίοσ. 47 οὐδέν τι ηπδ]18665 ἐμ6 δὰ). φανλότε- 
ρον διὰ ἀσθενέστερον. Ἐοτ ἴδο δὐάϊεϊοι οὗ μᾶλλον ἴο ἃ σοτμηραγοῖίυο, 
866 ἰἰο οὐἰίοτ᾽ 5 ποίθ ου Ρὶ. ΑὉ]. 419. Ἡΐρθζο 670 ἐθβ ΣΠΟΓΟΟΥΕΣ ἐδ9 
ὁχοῦδο ἐμδὲ οὐδέν τε μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΙΥ͂ ΤΥΘαΌΘΙΕΙΥ ἱῃ {1:0 Βϑημθθ 

᾿ ϑῃηργοχέμοἶοαβ.᾽ Ῥ, 48, 1 μέτρια "ἀρρτορτίαίο ἐπΐηρε,᾽ 8 φαίη 

Βα. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "186 4Δ])υδίοῃ ἐδ ἰο ἐ.:6 δθτα- 

οἰἰέοδ ἀοοσίγίῃο οὗ 86 Ῥαζροί::δὶ δυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
ἭΔΐοδ Ρίδίο δοοορίϑα δ ἔσο σορδγϊπς ἐμ6 ἰοχίαγο οἱ ἐμ6 Ὀοὰγ." 
Θερυκα. 11 ἐπιδεικνύοι: 806 οἷ ξ 418,1.α. Ἡοϊηάοτέ ἰἱηκο 

ἐδοὲ ἃν οὐκδὲ ἐο Ὀ6 ἱπκοτσίϑα δος φύσιν -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείαν 
ἦα ἃ τοἀυπάδιϊξ οχρεθδοίο ἰος ἀσθένειαν. 80 Τα. 12, 968» ἡ 
ψῇι φυλακῇ: φύσι:-Ἅ ἡ φυλακή. 14 Ηἰτπολιίᾳ οουθοΐατοθ ἔσται 
ἐμποιοδα οἱ ἔστιν, απιὰ ἐΐα ἦσ ΡοΣΔΔΡΟ τἱσμὲ: 8606 ΟἿΣ οτιἐἰοδὶ ποΐθ οἱ 
Ῥι.41,3. 141. Ττϑῃεὶ, "ἰοσ 1 οἱ τόσο ἴο ζγδαὶ ἰο δῃ ὁρροηθιξ 
(γῷ λέγοντι) ονθ τροεθ ἐδδη γοῖ δὲ ργϑεοπὲ Ῥσοροδθ:" ἔποϑθ ποῖὰδ 
δἃ:ο δι ἀξοιοοὰ ἰο Βἰτηπεῖοα. Ἠοΐπάδοεί πιδῖκου σλέον ἀοροπάθης οα 
λέγοντι πὰ ἰσοπεῖοῖθο "ὭΔΣΩ οἰΐδιλ δἱ αἷς δεηϑηξ δὲος οἱ αυὶ τοὶ 
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Ῥίαε οοποοάδὲ ΄θδηι ἔτι, Ἰασείθαβ ἐ}1} ᾿οο Βοῦ δοΐαχω οο," δαὶ ἐμὶδ 
ΒοοζΩδ ἴο ὈΘ δοτζηθδδὲ Ἰοσοοὰ δηἃ ποῖ δὸ χπιδίισαὶ 88 ἐὴ8 δοῃδίσῃθ- 
ἐΐοι χϑοοχησωομἀϑὰ Ὁ. 18. 19 αὐτό "ἴμο ἑπίηρ ἰῃ ᾳποδέίου," 
86, ἐΐο δου, Βοΐον, 109, τὸ δύο πάμμεγά τι εἶναι αὐτό πὶξὰ 
ΤΟίοσθθοθ ἴἰο ἃ ἐθειίεΐμο, τὴν γῆν. 40 ψυχὴν Βμουϊὰ ὃὈ6 ἔχατι5- 
Ἰοϊοὰ “6 δβουϊ,᾽ τοῖ “ἔδο δβουὶ.᾽ 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχα 

ΒΌΙΩΒ ἘΡ ΟὨ090 ΙΟΣΘ ἐδ νασίουβ οοῃίθηδ᾽ οὗ ἔδο ᾿χοΐαδὶβ, ὑπὲ ἐμο 
ἐπείοδὰ οὗ Ρ]ἰπῖγ Ραϊείηρ ἐδ οοπαϊαδίοι ἀσγασῃ ἔγοπι ἔπ0 Ῥτοοοάΐης 
Ῥιοιηΐδοβ Ὀθίοσο ;6 ἰῃ 6 αἰοίϊποί ἴοτι “1 χϑβαδ ἐμαὶ ἐμ ἱσω- 

χροσίδ! ἐγ οὗ ἐμθ δοιὰ] ἐδ πιοὲ ὑσονυϑὰ δὲ δὶ}, ὅδ δρθδῖίοῦ δραΐῃ αἶνϑα 
δὰ ἰηγνοϊνοὰ δοῃίθῃοθ 1 ἀουδὲ Ἡδοίμοσ Ῥὶδίο πουἹὰ βανὸ νυ δ 
δοῃΐθῃοθ 1 ἐ818 Σμΐο ἐδθ που οὗ ϑοσγαίθβ, 88 ἐξ κίντϑ ἔ:6 σοδιὰϑσ 
ἐδ ἐπιρτοβείοι ἰδδὲ σθῦθβ ἰδ σοργοδθηϊθα δ δὴ διϊνδσαὰ δρϑδζοσ, 
ῬΘΟΔΏΌΒΘ 0 δ Ὡοΐ 8 οἶθασ ἐδίηλκον, 427 θαρρεῖν θάνατον τα 
θαρρεῖν θάρρος θανάτου: 5800 ἴδππ:0 Διδ᾽ οαΟΌΒ οοῃαεστιοϊοια οοἰϊοοϊοὰ 
Ργ 461} αὶ δῦ0 ὃ. 80 ἀνάγκην εἶναι ἰ6 οοποοὶνο ἐπ ἀοραμάθηθθ 
ΟΣ; προσήκει ΟΥἩ ΣΔΙΠΟΣ εἰκός ἐστιν ὙΓΏΟΣ μου ϊὰ Ὀθ υπἀοσείοοὰ ἔτοιι 
φροσἥκει, 

ΧΧΧΥ͂ΠΠΙΣ. ῬἘΠΑΛΕΡῸ ἹΝΤΈΒΒΌΡΤΒ ἘΣΜΒΕΙ͂Ψ ΔΝΡ ὉΕΒΟΒΙΒΕΗ͂ ΒΟΥ͂ 

ΤΉΕΒΕ ἘΝΟ ΟΒΙΈΟΤΙΟΝΘ ΔΕΥΕΟΤΕ ΤῊΞΒ ἩΞΑΒΕΗΒ, ἘΟΗΕΟΒΑΤΕΒ Κχ- 

ἘΒΕΒΕΕΒ ἨΙΒ ἹΝΤΈΒΕΒΕ ΙΝ ΤῊΞΒ ΙΒΟΟΌΒΒΞ, ΔῊΡ ΡῬΗΛΕΡΟ ΡΆΔΙΒΕΒ 

ΒΟΟΒΑΤΕΒ᾽' ΟΔΙΔΕῈ ΔΝ ΟΠΒΕΒΕΌΣ ΜΑΝΝΕΝΒ Ὁ0ἘΙΝὼ ΤῊΝ ἩΒΞΟΣΣ 

ΒΟΞΆΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προσιρημ. λόγοις ἱΒ ἀοραπάδῃηξ ομ ἀπιστίαν ἴΏ δοοοχὰ- 
8090 ἨΠ 86 οοπείγυοίοι οὗ ἐὩ9 γϑσὉ ἀπιστῶ: δοΙΏΡ. 9611, 6698, 3,2. 
Ιμδἰοαὰ οἱ εἰς, 9 ποχὲ οσὰβ ταἱρὶλῦ 8160 ὉΘ ἐπ 1:9 ἀδέλνο; δ 1 18, 

εἷς τ, 08}8 " ἩΪΓ σοραγὰ ἰο:᾽ 961, 8 62, 8 σ, 9.1. εἶἴμεν---ἄπιστα 
ἢ: "οοηἰπμποίίνυ Ροδὲ ορίαἰίνισα ἐπίοσίας, ααΐα εἰσι σαξας ἱρδοῦ 
ἀυδλξασο Τδοθρὶββθ, Ὡσπλ Οἰδασ Γαὶ ἱρδὶ!β Ὡδξαγα ΡΟΣ 60 πρϑοΐδίϑ 
ἐα]8 οββοὲ, ;ὖὐ ῬὉσὸ ἱμογούσ] δαθοῖ μβαυθμδ, αυοοίτοα ορίδινυ 
δὰ τοογϑπὶ σοὶ οορίἰδέίοπθηι, οομϊποϊνυ 9 δυΐοτα δὰ σοὶ δὰδυο 
ΟΧΡΟΣΘ ἢ Ὧ46 χιξίοηοη ἀδεὶσηληάδτα γαδ]οὶ, αποὰ ἀἱδονίτηση τιὸῈ δοῖθ- 
ἔα, δὐσαϊεἰξαν δα μὰθ μαθοὸ τωοάοσιπι νασἱδιΐο. Χο, Ηο]], 3, 1,3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τα καὶ εἰς τοὺς ἄλλου: "Ελληναι διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳποὰ ἱπ οορίἐδξίοῃθ μοοίξασα) καὶ οἱ στρατιῶνγαι δύσνοι εἰφ᾽ 
τὰ πράγματα ὦσιν (ητοὰ ὁΧ χοχῦτα σομπάϊαίομο βαθροηπίσα Θὲ): 
Τμῦασ, ὕ, 96, ἐξικοσίουε---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπων τῶν γε 'Ἐπικολῶν' 
εἴησαν φύλακεε, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτει παραγίγ-, 

γωνται. ΒΊΔΙΣΒ, 8690 δἷδο 617, ἃ 800, Βίἀἀ611, ἃ 66, Διὰ δεγ9.. 
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οἶδ! ἃ 89. . 18 ἐσέρχεται: ἰεΐδ τοτῦ δε ἃ ἀἰδοξα!ξ δοσδίξ.. 
ἦπι Χου, Μοσῃ. 4, 8, 8, ἤδη ποτὲ σοι ἐπῆλθεν ἐνθνμηθῆκσαι. 
10 ἀντιλαμβάνεται "ἰακοα μοϊὰ οὗ," ἱ, 6. μοϊὰ8 Ῥοδϑδεβείοι οὗ 1:26: 
80 Ῥασιω, 130 Κ, εἰ ἔτι καὶ οὔ πώ σον ἀνταίλησται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ὠνστιλήγεται. 18 ὥσπερ 881: πότο, 6 δὐάοὰ ἰο ὑπέμνησα οἵἷἱ 
δοοουπῖ οἵ ἔδο δοτοσπδὶ ἤριτγαιϊνο πιο οὗ ἔμ πον ἐπ ἔπ15 Ῥαδδβαρο, 
ὑπομιμνήσκω Ὀοΐπρ οΥ ΔΙ} πδοᾶ οὗ 8 Ῥθσβοι. 4] τὸ ὁ Σ. 
μετῆλθε Ἰδὲ, “ονοτίοοϊκ.᾽ ΒΔ 6]], 8 94, οὔοοχνοα ἐδαὶ ἐπὶ ἰα ἐἢ9 
ΒΔΙΩΘ Ὡ2ΟΘίΔΡΌΟΣ 88 89 6, εἰ... κε διαφεύγει ὁ λόγοι. 23 Ἡοϊμδοτί ἰδ 
Ῥοαϊεΐνο ἐμαὶ τὶ θοϊοιε ἰο ὠχθόμενος δρᾶ ποὲ ἰο ἔνδηλοι, αιιὰ ΞὲΔ}1Ό. 
διάοσβοα μἷ8 ορἰῃΐου. [11 5 ἀἰ ΛΠ 1} 0 800 ἩΝΠΥ ἰδ πενδέ δ6 δο, δὲ 
ὯῸ πεῖ ὙΕἸῪ βορὰ 6086 ὉῪ ἐγδμδϊδεϊυα " ἀἰὰ Ὧ6 βίον ἴῃ δηγίμὶης 
411:δὲ ΒὨὸ πα ἀσίνϑῃ ἴο βίσα  ἐβ᾽ ὅσα, 824. βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰδ καοϊὰ, 
ψ1 ὁ κἰηᾶ οὗ μοτβοιϊβοδιϊοι οὗ ἐδ λόγος, κο ὑπέμνησε αὔονο.---- 
καὶ ἱκανῶς ἐβ. “ἀἰϊὰ δὲ δυρροεὶ ᾿ἷ5 διρηπιοιίθ Ἡϊξδ δα ἰβίδοίοσυ σϑᾶ- 

8087" πότερον ἩὮΔΪ16} ὈΘ(ΙὨΒ ἐδ6 Ῥχϑοθάϊηςς φηαθαίϊοσ ἱ8 τηϑὰθ ἰο ἂο 

ἃἀπὶγ ἴον ε}1}5 δδο, δα ἰδ οἰΐθῃ ἐ86 6856 ἴῃ Ῥίδίο, 28 ἐκεῖνος 
᾿ ἐδ ταδὰθ ἐδθ δι )6εῖ οὗ 86 χεϊδίϊνθ οἰδβο, Ἠδ116 Ἰοχίςδ!γ 1ξ ουσθὲ 
ἴο ἢ ἐκεῖνον, Δ5 [80 δβυ ̓εεί οἱ ἐδ ἱπβηϊ να οἶδῦβο 8ὅ..ο Πίὰὰο]], 
8194, 80 τοῦτο ὡς ἠδέωγ- ὅτι οὕτω: ἡδέωτ: Θοχορ. Οεὶίο, ν. 39, 
17, πὶ} ποῖθ. 31 ἀἀγαμένως ἱ. 6. ἴκο ὁπ πῆ ἀοϊϊρμἰοᾶ ἐπ 

ἢδο ἀΐδρίαγ οἵ [86 δβηραοῖγ οὗ 1,16 ἀἰδοὶ ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἦ8 ἰτορ “Βοσιπομοσα δχοορὶξ," " )Ἰβίθῃοἀ ἴο ἐμοῖς σοδβοηϊῃρ"--- 
ἔκειτα---ἔπειτα : ἐὰ9 Τηοχ6 504] οοπείξ. πουϊὰ ὃθ ἔπειτα---ἔτι δὲ καί, 
Ῥΐ ἐμδίδποοβ οὗ ἔπ 8829 δομείσ. ΔΒ ἯἫΘ6 ὮΔΥΘ ΠΟΙΘ ΔΙῸ τοὶ ΣΕΙΘ: 
δϑοὶδ Ἡοϊπὰ. δὰ δὲδ}}}Ὁ. βανθ ϑοϊἹοοϊθὰ ἃ βυδδοίθηξ Ὠπ ρα Ροσ, ἢ 
Ῥ. δ0, 7 χαμαίζηλοι " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ Τίχησουα, 
ὦ 6. ἃ κἰπὰ οὗ ον είοο.ΌἩ 124. ἔοικεν : 85 8 ουὐπεαχὰ τηδτὶς οἱ ρτίοῖ 
δὲ το ἀθοίν οἵ μα νεϊονοὰ πιδδίοσ. 18 ἀλλὰ τί “πὶ πἰδδὲ ἐμοη᾽ 
(ουφὶ 1 ἰο ἀο)} Τιΐ5 6} ρέϊσαὶ ῬΡὮΏΓΩΒΘ ἰδ ὙΟΣῪ ἰχοαπθηὶ ἐπ Ῥ]αϊο, . 
15 ὁ λόγος τελευτήσῃ ' δ ΟἿΣ διραμηοηὶ ἰδ ἀοδᾶ,᾽" νι 89 δβϑιηο 
Ῥοτβοσιβοδίξου οὗ ἔδο λόγος 85 .:ὼ5 ῬϑδῺ ποἰἱοϑὰ δῦουθ. (4110. 
ΘΟΣΩΡΔΙΟΒ ἴδ Θχρτοδβδίοσι ὁ λόγο: οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται. 
17 ᾿Αργεῖοι: ὁ δίογγ 18 ἰοϊὰ Ὦγ Ἡεχοὰ, 1, 82; ἐδ:θ᾽ Αγρίνοα μαυΐης 
Ἰοαὶ ΤΉγτοα δὰ Ῥοΐὶπα θοδίε ὮΥ ἔδιο 1,Δοοδδοχωοιΐίδηθ ἰοοῖὶς δ 

οοἱδ ποὲ ἰο σαὶ ἐδποὶν δὲν Ὀοίοσο ἔδπογ δὰ χοραϊτοὰ ἐμοὶσ ἀοίθαί. 

Ὑνγέξσε. ὙΟΙΥ δρρεορείδίοϊυ ηυοίοα ΡΙὶαί. Αρορδίμορτω, Τβοοῖ. 
458 Υ, τῶν δὲ ᾿Δργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, 

“βαυμάζω" ἔφη " εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (νἱκ. ἀνα) νῦν κρείσσονεν 
δγένεσθε ἢ πρόσθεν ἥτε" ἀ(ἔἠὅΟ Τδο ῥεουοσῦ πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡ ρακλῆε' 

ὧδ χορμεϊουοἃ αἷδο ὮΥ οὐδιος πείίϊασα. ἸΏ Φ6120 ἐδ ἐμδὲ ουϑὰ ὁ. 
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Τ08Ὰ οὗ ΤΟΥ τοδὶ δίσοι (Εἷλ ἸΏΔΥῪ ὈῸ ογοσροποξζο ὮὉΥ δαυραχϊοσὶἐγ οἵ 
ὩΌΙΩΡΟΣ. 41] τὸν Ἰόλεων : οἵ. Ῥασπδα. 8, Ρ». 369, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλα σνυγκάμνειν λέγουσι . ὍΘ Ηδοχροῖϊοα τῶ 

βαδιϊης πὶξὰ ἐδ0 Ἡγάγα, Ηοτὸ βοὺξ 8 ογδὺ ἰο 8681} Ηἰπι ἰῃ ἐδο 
βρηΐ, δοὸ ἐμδὲ 89 νῶβ δοπλροὶ]οὰ ἴο 6611 ἴοσ ἷἰ6 ἐτιοσμᾶ Ιο]αὰδ ἴο 
δοῖΡ χω, ἕω: ἔτι φῶς ἐστί: πΏΘΩ {16 Βαπ ποία, ϑοος. 88 ἴο ἀσίχιὶς 
ἔδιο νοΐβοῃ, Ὀθ1ον 116 5, 

ΧΧΧΙΧ-- ΧΙ, ἹΝΤΒΟΣΌΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῈΞ Βυσοξεηια ΔΕΟΟΜΕΝΈ : 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ἘΧΠΟΒΤΒ ΗΙΒ ΣΕΙΈΝΩΟΒ ΤῸ ΙΧΥΕΒΤΙΟΑΤΈῈ ΤΕΌΤΗ ῬΔΤΙΚΝΊΙΥ 
ΑΣΌ ἹΧΡΕΡΕΝΡΕΝΤΙΣ ΟΥ ῬΈΒΒΟΧΒ ΟἹ; ΟἸΒΟΟΜΒΎΔΕΟΣΒ ΔῊ ὙΠΊΒΟΥΣ 
Δ ὉΕΒΙΒΕ ΤῸ ΣΙΒΑΒΕ ΟΒ ΒΥΔΗΤΙΞ ΔΝ ΔΌΡΙΕΧΟΣ, 

ΧΧΧΙΧ, ". ὅ0, 286 Βοϊεχος ὑγϊῃξβ μισολόγοι πὲ 8Δ δο0 μδ8 αἶδβο 
[0 διιδίορουβ δοοθηϊυδίΐου φιλολόγοι: Ὀὰΐ Οδεἐέ πᾳ " Οε Αοοοηΐδ᾽' 
Ῥ. 8109, ᾿αδέϊγ βαγὰα ἰμδὲ φιλολόγοι Ἡου]ὰ τη ΔῈ ὃς φίλα λέγει, ΘοΣΏΡ, 
δικαιολόγο:-- ὁ δίκαια λέγων, δΔῃμἃ ὨθΏ66 ἐξ ον ἐμὲ πὸ επουϊὰ 
Δεοθηξῃδίθ μισόλογοε., 427 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσατ" 
ΣΩοσθ οοστοοὶ πουἹὰ ὃθ τοὐύτου---τοῦ λόγονς μισῆσαι, Ὀπὲ δο0 Βἰά(6]], 
8 1068, Δ. ἃ. Ῥ. δ], 4 ὑγιᾶ πουϊὰ ὃδ0 [Π0 Σοχὸ υὑδυδὶ 

ΑΜὴο ἴοστα: ὑὉπὲ 8660 96], ξὶ 129, 2.-----ἔπειτα δἰλμὰβ ἩΒΟσΘ τΘ 
δου ϊὰ οχρϑεῖ οὐμοσ ἔπειτα δέ ΟΣ κἄπειτα: Ὁ ἰξ δ πδαὶ ἱπ ῬΙδίο 
ἠο οχηΐξ ἐδ οορυΐὰ τλδι ἐἰιϊ8 ποσὰ. ὅὅ66 Ὀοΐον, 90 Β. 14 ὥσπερ 
ἔχει 86. τὰ ἀνθρώπεια. 15 8.14110. οὐδβοσνοβ ἐμοὶ σφόδρα 4ι6118 66 
χρηστοὺς καὶ πονηρούι, διὰ ποὲ ὀλίγου. ΒΒ δαὶ δ θαγε, ἐμοὶ 
ὀλίγους Βμουϊὰ ὃὈ6 τηρἂθ Θτορμδίΐθ, Βθοσθ 0 ΤΩ6, δ0 ἔαν δα ἔθ οσάὰοσ 
οὗ ποσὰβ ἐδ δΘοῃοοζῃϑὰ, ἰ0 ΔΡΡΙΥ σδαῖδβος ἴο ἐμὸ ἔπτο δὐ͵οοξϊνθα το 
βῃουϊὰ ὃὉθ9 ἐδ ἰῃ δ Ὀσγεζμδσξ 80:80, δῃὰ ἐπθ ἨἋ6 ὁΔῃ ἀΐδρθηβο 
«ἴθ ἐμ0 δου). οὗ Ἠοϊπδοτέ Ἠβο πδιαϊοὰ ἰο ἀουῦϊο σφόδῥα. Οἱ, 
δἷδο Ἀρρυϊοὶυδ᾽ ταποσίης οὗ 09 Ῥαββαρᾷο ἀο ἀοοίξ, Ῥ]αὲ. 3, ἡ. 23, 
ἘΠ:ῚᾺ. εοὦ αἀρνίπεα ὅοποι εἰ εἶπε πιραϊοογίίαίε ἀείεττένεος ματιοῦ 
αὐἀπιοάμπι ταγίογεέσχιο, εἰ, μἢ ἕρεα αἷξ, πιυρπεεγαδέϊεα ἐδε6: 606 αμέει 

φμὶ πεο μῖαπε οριεϊπιξ πεὸ οπιπίπο ἀείεντίπιξ εἰης, φεὰ φωαεὶ πιράϊα 
(μεταξὺ) »ιογαξέ, Ὠ͵ΤΕδ 6686. 47 ἴ. σοῦ προάγοντος ὉΥ αεϊεῖην 
126 ΔΌΟΥΘ πῶ: λέγει. 48 ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 56. ὅμοιοί εἶσιν (οἱ λόγοι). 
0 8:16 γοσῦ ἰοσ ἐδπὶδ βοῃΐθῃοθ 8 ἩΔΈΩΣ, δη ἃ ἨΘ ὮΔΥΘ Ὧ619 Ο.6 
οὗ [89 δηδοοϊυίδα τὶ πο ἐπ δίπους οὗ ῬΙαίο οπρδὲ ἐο ὈΘΘΌΣΩΘ 
[δτοϊλϊοσ, Ῥ. ὅῶ, 8 ὠντιλογικούς ε δοχῃρ. Ὀ6Ίον, 101 π, τι ποίθ, 
4 οἶσθ' ὅτι: 800 ΔΌΟΥΘ, Ῥ. 34,16. .7 ἘοὸΣ ἀτεχνῶς ἰοϊποὰ τι »το- 
ψοσ δα] ΟΧΡΥΘΒΒί ΟῺδ 806 ὩΣ. ὁ“ ΑΡοΪ. Ῥ, 3,10. Τ.ο ἘυΣρυδ νδ8 δαϊὰ 
ἴο οἰασιβὸ 8 συχχοιὲ δούϑη ἐΐσωθα Ἡ|μΐΏ ἃ κἰηρὶθ ὧδγ (1ν. 28, 6, 

Οἷα. ἀο Ναξ. ὕθοξ. δ, 10) : Βαποθ {2:6 Ῥχουοσὺ εὔριπος ἄνθρωποι 
(0 Δοχιοὶο 8 Ῥασϑοὶ οἱ ̓ἰφὰξ δι ιὰ ομδησοδυὶο σοϊῃ ἃ, 8 ἄνω καὶ 

ΦΙΛΊ, ὙῈ, ' 10 
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κάτω στρέφεται ἧξ, “ἷε ἰυτηοὰ προὶὰο ἄστη, ἱ.9. 411 18 Ὀτουρδέ ἱπίο 
ἔδο πἰτοοσὲ οοκίῃεῖοι. 11 1. δινατοῦ κατανοῆσαι τοι ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 12 ἔπειτα αἴξος 6 Ῥασχεϊοὶ ῃἱδ] δοοῃδέσ. μα Ὀοοὰ 
ποϊοσὰ Ὀοῖοσθ 8660 οἱ ἢ. 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΊ80 
}ο ἐδ διι:μῃθογοϑὰ. 

ΧΙ, Ρ. ὅ3, 22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 56. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὅδ, 4 εἰ μὴ 
εἴη πάρεργον 'οχοορὲ ἐπαῖ ΩΦ ΒΔΡΡΘΙ ὉΥ ἐπ τα" (6177) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 800 ἘΪΔΔ6]1 ξ 76. ᾿δ αὐνῷ ἐμοί ἷ'β ταογθ ΘΙ Ρμδέϊο 

ἔδιδι οἰΐπος ἐμαυτῷ διὰ αὐτῷ μοι: οἵ. Ξγιηροα. 320 κ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅελα καὶ αὐτὸν ἐμέ. ἘΞ γὰ, 2378 5, ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμέ. 8 

θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς ἰδ Βαϊὰ ἰΣΟῺΪΘΑΙΥ “Ἰοοἷῖς Ὠον 586] 3} ]γ." 
8 Ηἰτεβοδὶς τουὰβ ἔσται, 5060 δύονο 87 Δ διὰ κ. 9 ἀλλ’ οὖν - 
“πὸ]1, ἐμ0 δὲ 1ϑαδὲ:" ἀλλά 15 οἶΐξθῃ ἑουπμὰ ἴῃ δὴ δροΐοβὶβ αἷΐοξς ἃ 
βοῃΐθηοθ ἩΣΈΝ εἰ, ΘΟΣΏΡ. 6.4. Ῥτοίασ. 8582, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 

μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ὧοο8 ποΐ 

δοδὶ ἰ0 126 ἴο δἷτα 18:0 80:80 χϑαυϊγοὰ Ὦθσθ. ΟΔΣῪ ἰγϑῃβϊδίοβ "1 . 
8141} δ60 1688 ἀἰβασγϑοδῦϊο ἰο ἐδοβο ὑχϑβϑηξ ΌὈΥ ΣῈ Ἰατωθηἑδέϊοσ."᾿ 
Βαξ ἐπα 68 ΟἿΪΥ ΣΏΟΔῈ "1668 ἀἰδαρυθοῦϊθ Ὀοῦδιδο ἔ ἰαπηοηΐξ," 

ΨὮ110 Βοσ. δοσίβ Ὠ]Υ ἸΩΘΘῺΏΒ ἰοῸ ΒΩῪ “ὈδΟΔΌΔΟ 1 ἐο ποέ Ἰἰατωηθηΐ." 
Οοσρ. ἔπ Δ δ οσοῦΒ Ῥϑδδδρὸ ϑ'γιωροι, 1706 ο, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 
μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ λέγων ὅττον ἂν εἴην ἀηδής, πεΐπιιδ 

“μοἱοοῖμα ἐγῸ, δἰ ἐἐ εὐγίεἰαίς ϑέγα ἀΐκεγο. ΤΊλ}8 ΥὙΘΔΒΟΏΪΏΩ ῬΤΟΥΘΒ 

ἴο ΣῈ τοἰπὰἃ δαὶ ἃ 11:110 νογὰ μα ἀσορί οὔ Ὀοίοσο ὀδυρόμενος, 
ῬΟΙΌΔΡΕ μὴ οὐ ὅ. Τὶ ἰδ ὙΘΥΥ͂ ΒΊΓΔΩρΟ ἰδὲ ;ὸ οαὐἱξοσ βῃουϊὰ ὮδΥθ 
οοπείἀοχοὰ ἐπὶ5 Ῥαβδασὸ ἀθδοσυίῃᾳ οἵ α Ὡοῖο. 11 ξυνδιατελεῖ 
ὶς ἔαϊ, "᾿ἘΠ1] σοτοδίς." 18 ἑαυτόν Βἰδηὰδ ἴογ 86 ἄγαεὲ Ὀϑυβοῦ 

ἐμαυτόν, 800 δῦονε 70 Β διὰ 101 » Ὀ6ΙΟΝ. 10 τὸ κέντρον 

ἐγκαταλιπτών: δι Ὁπχοϊδίαϊκο 6 Ὁ]6 ΔΙ πεΐο ἰο ἘΏΡροΙΐΒ᾽ 11 η68 δὐοιξ 
Ῥοχίοϊεδ οὕτω: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖφ ἀκροωμένοις (οἷ. Οἷο. ἀθ ΟΣ. 8, 84). 

ΧΙ -ΧΤΥΙΙ, ΔΒΟΜΕΝΈ ΣΥ: ΤῈ ΒΟΌΙ, 18 ΒΗΟῊῪΝ ΤῸ δξ Δ ῬΈ1- 
ΟἸΡΩ͂Σ ΑΝ ΜΟῚ Δ ἩΔΉΜΟΝΥ, 168, ΔΒ ΤΉΙΒ ΔΕΒΌΧΡΙΙΟΝ ἩΟΌΣ 58 
ἸΜΟΟΝΒΙΒΤΕΝΥΕ ἩΓΤΕ ἸΉΞ ΒΟΟΤΕΙΧΕ ΟΥ̓ ΒΕΜΙΝΊΒΟΕΝΟΕ, 2, ΒΕΟΛΌΕΝ 
ΤῊΞ ΒΟΌΣ, ῬΟΞΒ ΝΟΈ ΑΟΜΙῈ ΟΥἩ ὉΞΟΞΕΕΒ, 81, ΒΕΟΛΌΒΕ ΤΈΙΒ ΤΗΒΟΣΥ 
ΟΣ, ΑΥΤΕΒ ΔΙ, ἘΠ ἹΜΒΟΥΞΙΟΙΚΕΕ ἸῸ ΚΥΡΙΔΙΝ ἸῊῈΞ ΣΔΟΤΒ ΟΥ 
ἸῈΞ ΟΛΒΕ, ἸῈᾺΞ ΒΟΌΣ, 18 ΣΟΜΟΒΈΔΙ, ΔΝ ὉΣΥΙΕ ΑΝ ἙΙΩ͂Σ ΘΟΣΣΝΔΧΈ 
ῬΒΙΧΟΙΡΙΙΕ ΤῈ ἸΗΞ ἘΌΧΔΝ ἘΞΙΧΝΟ. 

ΧΙ. ν». ὅ8, 21 ἀλλ᾽ ἱτέον “1οἱ τ θορίπ᾽ «ἴωμεν δὴ κιτι. ΔΌΟΥΘ 
Ἴ8 σ. ἔος ἴδ δεγηδοῖοι ἰῃ {1:0 ποχὲ δεπίθηοο δ ἐ4110. δοσωρ, Αροὶ. 
8θ ». Ῥχοίδᾳ. 888 ο. ΒΡ. 8, 413 Ο. 24 ὅμως ἨΔ ἃ ναχεΐοὶ Ὁ 0 
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Ῥοτδδρα, 6 δοοοπηίσα 8 βαδσδηίθο οὗ ἔδο ἐσθ ἢ οὗ ἐμο ουγοι αίξοι. 
Σὲ ἰ6 θαδοὰ οὐ Ἡοϊῃάοσῦβ οὐβοσυδίλουι "ἢ πλάττοντες ἰΔίθσθ βαρ οοΣ 
Χοζυυσα δἰ σοϊδοαίῃ εεγυίεπαϊ δἱαπαϊεπα μα ῥῬτδοάϊξυχα., Αἴϊος ἀλλὰ 

ψὸΟ Βμουϊὰ οὗ ΘΟΌΣΘΘ ΒΗΡΡΙΥ οἱ ἴοξ ἐδ οομείσ. 14 χαίρειν 
εἰπόντες 'ἀοαρίαϊτς (411 ἐμ. 686).᾿ 

ΧΧΧΊΤΙΙ, ν. 40, 2] εἰργμοῦ: οἵ. Βυδίδίι, δὰ Οάγεδ. Ρ. 14 Βδδ. τὸ 
«ἴργω ἐπὶ μὲν τοῦ κωλύω ὀψίλουν οἱ ̓ Αττικοί, καὶ δῆλον ἐκ τοῦ ἀπεῖρξαν»" 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἐγκλείω ἐδάσυνον, ὧε δηλοῖ τὸ καθεῖρξαν, ὅθεν καὶ δασύνεται 

καὶ ἢ εἱρκτή. 428 τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα ἷἰΒ δῇ ἱπδίαμοθ οὗ ᾿ 
ἔπ0. ΤΟΥ σοϊμηοι ἤρισγο οὐ Ῥσγοΐθρβὶβ-: καὶ κατιδυῦσα ὅτι ἡ τοῦ 
εἰργμοῦ δεινότης δι ἐπιθυμία: ἐστί (τι γίγνεται), “ἰμαὲ ἐπὶδ δἰζοῃα 

ἐπιρειβοιηθοξ οὐὶβοα ἔσο ἀθαὶγθ." 24 ὧ: ἃν--ὐστε ἂν 86 ἷἰπ 

ΤΏΔΩΥ οἷο ρυἷδοθα. Τ6 βοι] οοηρδοΐνοα ἐδθ ἀαδὶγο δηὰ ἐλιοσοῦν 
Ῥοοοσλθ5 ἐσαρσίδουϑὰ, {Π6 ἐσ ργβουσηθ Ὀοίη, ἀπο ἰο ἰ(8 οὐπὲ 

δοϊϊΐοῃ. οι. ῥ. 601, ἢ 008 Ονδ., αἰ οτα ἔγοτι [18 ὀχ] δηδξοῃ, δπὰ 
ἐσδηβἰαὐθθ “ΐἢ ἐδ9 ΣΏΔΏΠΘΥ ἰὼ Ἡ1ΘΒ [06 ῬΟΣΒΟΩ ἱποδχοοζαίοα πουϊὰ 

ταοϑὲ οἱ 411 σοηέσίθαίθ ἔο ἰὴ ΟὟ ἐπι ρεβουσαθηῖ." (δ᾽ ξυλλήχτωρ 
ψῷ δεδέσθαι: ἰξ ἰα ΟὈΥοῦΒ ἰμαὲ ἔμ6 ἀδέϊνο ἐβ ἀπ ἴο [86 Ῥεοροδί(ἑοι 
ἦπ [89 πουῃ ; Ηοϊπάοςί οοζζοοίβ τοῦ δηὰ Ἠοστω. βο68 850 ἴαν 88 ἰὸ 
δι ἐπα ἰεἴο ἱβ ἰοχί. ΧοπορδοΣ 185 ἔμ0 φπομξεϊνο, Μοι. 3, 3, 
12 ἴνα--- ὠγαθοῦ σοι γίγνηται συλλήπτωρ. Ῥ. 41, 7 δὶ ἄλλων ἷ5 

ΟΡνΡοβϑᾶ ἰο αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν ἴῃ (86 Ὀχϑοοάϊῃᾳς βοῃίθῃοθ, δηὰ ἰῃ ἐδ 9 

8016 ἯΔΥ τὸ ἐν ἄλλοι! ὃν ἄλλο ΘΟΣΓΟΒΡΟΩΔδΒ ἰ0 καθ' αὐτό. ἐν ἄλλοιξ 
ἄλλα ἀδηοίθε ἐδο ἐμΐη κα Ἡλι ἃσὸ βαν᾽οσὲ ἕο σμδΏρ6. 
10 αὐτή " 1.9 δουὶ ὮὈγ 1:66], 11 οὕτως αἴξοσ 109 Ῥδσεϊοὶ ]ο: 

800 Οἱ ΡῬ. 8, 2. 15 τοσοῦτον: ἴον [86 8680 ἯΘ ΒΒουϊὰ ΒΌΡΡΙΥ 
μόνον. 18 οὐ λογίζεται " ἄοθε ποὲ ἔδκο ἐξ ̓ πΐο δοοουῃξ," 
4260 ΤΏΘ ϑδπηθ χηϑξαρθοσς οοοῦσα ἴῃ Ηοσ. 86. 3, 3, 79, σεΐπ ἐονρμδ 
οπιμβίιπι Ἡεεενγνὶδ νἱἐἱδ απίππλι φιοσμα Ῥγαεργταναὶὲ ὑπα Αἰφσυθ 

αὔσίε πμπιο, ἀἰυίΐπαο ραγιϊομίανι ἀὐγαε. ΤὮϊ6 ἔρυτο οὗ {0 ἦλοι 
δ θυ ἰσαϊξαϊοθὰ ὉΥ ἸΩΔΗΥ Ἡτίίοζα: δ60  γέξοα, οἱ Βίας, Μέος. 
δ07 κ. 80 ὁμότροπόξ τὰ καὶ ὁμότροφοφ: οἷ, 80 αἰσοὶ!ον ἈΪΔΥ, 
ὍΡου ἐδο νοχάβ ἄηθε: ἀλὰ ἄφδεν 1.,Δο.. 188 Β, δῃὰ ἱπ ΞΘΏΘΙΑΙ 860 
61, Ὀκοεὶ, ἃ 828. Ῥ. 42, 1 οἷα κιτ.λ. το τοιαύτη ὥστε 
μηδέποτε ἀφ. ἃ ἀνάπλεω:, '" ἀναπεπλησμένοι, κέχρηται δὲ ἐπὶ τοῦ 

μεμολυσμένον᾽ ΤἰϊδΔοῦδ, ἩΏΟΣΘ 806 ἘΠ} κ6.᾽ 8 ποθ. Τ2ι6 ἐοταΐηΐῃθ 

ἀναπλέα ἷἰΒ δροϊιιδὶ 7618 τυ ]ο, ὃ 128,3, 14, ἩΒοσο ἐξ ἐδ αἰδιοὰ ἐδιαὶ 

ἐλ ἰοχαϊτιῖηθ ἐθειλϊμδίίΐοσι ἐπ ἐδ δοχωροιηὰβ οὗ σλέωε ἐδ ΣΔΟΣΟΙῪ 
Ἰουΐο: ὑπὲ ἀναπλέα ἴῃ ἐδθ Ῥχϑβοιξ Ῥϑδδβαδὸ ἰβ ἑμάοοὰ ἱδοϊδιϑὰ: 
Χχίϊᾳον, ξ 22, 7, 1. 

ΧΧΧΙΥ͂. ν᾿. 42, 10 Ἡϊτροδὶς ῥεωοκοία φασὶν δινὰ Ἡσσζήδειι. 
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οὔϊέα φαίνονται ἷπ 118 μἷδοθ πΐὶὰ ἔμο 20] οπίπα ποθ “ ζεἶδδ Υἱτ. 

ξαἰΐα ἐδιβδα ὈὩἱ]οδορΐβ ταϊσιια ἐσίρυθεθ πυβαθδηι Ἰορίσλ.8:᾽ Ὀπὲ 

Βί4110. σε γ οὔδοσνοα ἐμαὶ κόσμιοι καὶ ἀνδρεῖοι εἶναι ΒὨου]ὰ 0 

βυρρ! οὰ ἴον φασίν “Ῥτορίος 4180 γυἶθο μουλίποδ 80 ἴδέθη ον ἰοσίοα 

οἱ ἐοιλροτβηίθα 6860. ΒΔ Δ611 δραίῃ, Ὁΐψ. ὃ 88, ρίνοα ἔδο 70]- 

λονίσις οχρίδηδιίου : “" Ηοσθ ἐΐ:6 σιϑδηΐηβ 8 ποῖ "105 ἐδ: σϑϑδοῦ 
φὩλον ἔδο ποσὰ δέεσί υυίοα ἴο ἴθι," Ὀπέ " ἴος ἐδ σοδδβοὼ Ἡδ1οΐ ἐδ 9 

ψοιϊὰ δογα Ῥϑορὶθ συσὰέ ἰο ὃδὸ [ἐθιπροταίο)." ἸὙμαὶ ἴδ, φασὶ ἰκ 

φοϊονοὰ ὉΥ κοσμίους εἶναι ππδοταίοοά, δηὰ (6 εἶναι οοπ δία ἐδ9 

ΤἩνοἐδεϊνο ἴοσοϑ :" Ὁ πιο Β᾽ 611 τροδῆβ, ἰδ σἰνοβ ἐμο γοσὺ “ ἰὸ 
4 πη κ᾽ ἔδο τοοδυΐηρ “ἴο ἑδίηὶς δι. Βα (μὲὲ}8 Θχρ]δηδέϊοσι ἰ5 ἑμοᾶ- 
τοὶβαὶθ]6 Ὦ61Θ; ΖῸΣ ΒΟῊ εδδ 8 υοσὺ Ὁθ ᾿οδθ εἰϊοίαἰϊνο ὮΥ δὴ ἰ:δηὶΐ--. 

εἶνο Ἡιΐοὶ 18 ποῖ ονϑι δ θὰ, δαξ ποτ ὶν πηδοτγείοοα δηὰ χοφαϊχίης 
ἴο 86 Βυρρλὶοὰ} 11 οὐ γὰρ ἀλλ' οὕτω "ἴοξ, δ0 ἔαν ἴγοτα 9 6ΟὩ- 

ἔσαιγ, ἱ.6. "τοοδὲ δδβυσοῦ υ : ΒΙ 6061], ὃ 166, 15 ἀνήνντοι ἷΒ 8 
“οχὰ οὗ ροοίεδὶ οοἰουσίης, ἐβουρ πδοὰ Ὁγ Ρ]αίο ἱΏ βούθσαὶ ραδβασϑδ: 
Βορρᾶ. 304 5, ὅοτσ. δ07 κ, ΒΘΡ. 7, 631 Δ, Ἰιορᾳ. 4, 7144, ὅ, 78 5 
(μάταιος πόνος καὶ ἀνήνντοι). 16 Ιἔ 8 υεσν αἰ δὴσυ ἰο ἀδοϊὰθ 
Ἰοΐποοῃ ἐμ6 ἔπο σϑδάϊῃρβ μεταχειριζομένης Δῃἃ “ην. 1 Πανο Κορέ 

᾿Ὧδο φειὶεῖνο ἐπ ΤΥ ἰοχὲ ἐπουρὶ 1 ὧἀο ποὲ δρργονο οὐ θγωι. Β 
δχρίδηδίΐου οὐ ὧδ "δηΐτηδ οδὲ ἰοἷδ, Ῥἱϊοβορΐα Ῥθηθῖορο, ουΐυβ 

ορῦδ Ὡοῃ ἀοῦοὲ οοοίσα αὐδηὶ μυΐυ5 ἱστίξασα δοσὶ ᾿ἰσαηἂο 4026 1118 
βοϊνοσὶἐ.᾽ [Γμδυθ ἔσσεθοσ οὐἱἐἐοὰ ἐδθ οοσησοδ Ἡδϊοδ Ἡθτῶι. ΡΪ]αοοΒ 
δίδαοσ σράττειν, διὰ Ἰοἷη Πηνελύπης κιτιλ. ἀἰτοοῖ ἔὺὺ τὶ ἔργον " ἴο 
ἂο ἔ:ο ποζῖς οἱ α Ῥϑῃϑῖΐορο ὙδῸ ἐσγοδὲβ ΠῈΣ τδδυλτ 6 ΣΟΥΘΣΒΘ 
ΨΑΥ,, ΥἱζΖ. ἰο ἐμδὲ χοϊδίϑὰ οὗ ἐδ γϑ8] Ῥοῃϑίορο. ἸΤ|ιῖδ πὶ πὰ οὗ 

᾿ς ποχὶς ἐδ οδ]]οὰ ἀνήνντον, Ὀεοδαδο 1ΐκ0 ῬϑΏΟΪΟΡΘ᾽ 8 ποσῖς οὗ οἱὰ ἐὲ 

ὭΘΥ͂ΟΣ ΘΟΙΩΘΒ (0 ΔΏΥ ΤΟΒῸ], 5141}. Φρρσονοβ οὗ μεταχειριζομένην 
ΜΈΣΟΙ ΘΕΣΊΔΙΩΪΥ αἶνοβ Θχ οὶ ϑτὲ ΒΘΏ8Θ : "δῃὦ ΤΩρῖ6 μον ποσὶς τοϊὰ, 
ὙΘΔΥΪΩΘ 8 κηὰ οὗ Ῥομποϊορθβ ποὺ 89 ΤΟΥΘΣΒΘ ἩΔΥ̓ (ΟΔΣ)). 
4 Ῥαροΐορο δΐπι, 600 Ῥ͵οοοβ [α]]οσοῖ, Ὡοοΐπ χοίοχοραὶ απ80 ἐπέοσ. 
ἃἰα οοπίοχπεσαῖ: δηϊσηῦδ δυίΐθῃι 4840 χοίοχέδ ϑυμπξ ᾿ἰροχαίΐ 9 
8 ΘΟΙΡΟΣΐ5 ΒΟ ΔΙ ΡῸΒ βυβοορίδ 68 ΣΌΣΕΙΒ αυδεὶ οομῃίθχίἑ 8660 ὥθῃθο 
θοζροσὶβ ἰσβάδῃβ δοοίι ρει οἱ οαρίἀἰξαξ δυ6: ἰαἱξαν ἐοῖα φυδηι ἐσαοσίαὶ 
ἐμ 61 Πἰσίτας ᾿ἰθοχοῖϊο καὶ 6 οογροσία υἱοί β."--- τούτων 60. τῶν ἡδονῶν 
καὶ λυκών. 18 ἀδόξαστον 6 ἰμδὶ Ἡιΐοἷι ἀ068 ποὶ τοδὲ ΟἹ ΣΏ6ΣΘ. 
δόξα (΄ οϑατλΐπᾳ᾽), νυὶ ἐπιστήμη (' ατουπᾶσά Ἰιον]οὰμ9. 
ὯΔ τροφή τΑθμ οχθ Ὀοξδι " οομάποξ' διιὰ “1οοὐ ἡ οἵ, δῦονο, ὑπ᾽ 
ἐκείνου τρεφομένη 11. οὐδὲν δεινὸν μή : 806 Ὡ. Οοῃ ΑΡοϊ. 28 8. 
ἩΪτεοδῖα, ἐπ σομεί δέσουν Ἡϊΐΐ ΐ6 οἱ ΐοαὶ συΐθβ, Ὀσδοκοὶθ φοβηθῇ 
οεθ, ὅπω: μή ἰπ {0 πιοχὲ 10, δο ὰ καί], 26, 46 μα ἰοχὶ δίαπάδ, 
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πο βομβέθῃοθ δϑρίπηΐπρ τὰὸὶξὰ ὅπως μή 56 ἀοροαηδοπὲ οἱ μὴ φοβηϑῇ : 
806 Δύοναβ 77 5 διιὰ βγιωροδ. 193 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόαμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅτω: μὴ καὶ αὖθις διασχισθύσεται. 425 τοῦ 
σώματος ἱΒ οὗ ΘΟΏΣΕΘ θη, οὐοσξ, “ἐὼ ἔδο δοραγδίέΐϊου ἔγοσω ἐδ 
Ῥοὰν,’ 428 διαπτομένῃ ἰα ἴμο τορίης οὗ [0 66 τ268., διαστα»- 
μένῃ οἵ (86 Σλ55. οὗ 1088 γΔ]Ὲ9 ς ἴος ἐἶ660 ἐννο ΖΟΣΤΏΔ 5606 ῬΟχΟΏ οἷ 
ἘΠ. Μοὰ. 1. 

ΧΧΧΥ͂, ΑΒΕ ΙΝ ΕΝ ὉΙΒΟΌΒΕΙΟΝ : ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΣΗΥΣΤΈΒ ἘΠῚῚ ἘΠΕΛῚ- 

ἘΠ ΤῸ ΒΊΑΤΕ ΤΗΞΙΒ ὈΙΨΕΙΟΟΣΣΙΞΕ ΔΒ ἘῸ ἘΠ8 ΔΒΟΌΧΕΝΤΒ. ΑΙΙΌΒΙΟΙ 

͵ἸῸ ΤἸῊΞ ἘΣΧΑΜΡΙΞ ΟΥ ΞΕ ὉΥΙΝΟ ΒΎΛΕ, 

48 ἦν πρὸς τῷ εἶρ. λόγῳ " ᾿θ ἨΔ8 ὈΌΒΥ Ἡΐξδὰ [80 αἰ ΒΟΟΏΣΒΘ Βοϊὰ -ἢ 
4 ἰοΐτιδ οζδξῖ ἰῃ δβοσιωομθ᾽ (εἶ. ΗοΣ. αἱ. 1,9, 3). ἘῸΣ [6 δομείγ. 

ΘΟΙΩΡ. 011, ξ 638, τι. 1, ἘΔ(611, 8 128,6. ἸἩΒοΣΩρβοΣ οἱ ῬὨδοῆσ. 

949 α, 40 ὧς ἰδεῖν ἐφαίνετο "88 ΟἹ Βοοίῃᾳ, Ηἷτα ἐξ δοοιησᾶ,᾽ 8 

Ῥιοομδδὲΐθ ὀχρζγοβδίοσι Ἡδιο ΟΟΘΌΣΕ δἷδο Τίσα. δὅ2 5, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, αιι!ἃὰ ἰδ ἰτοαϊ οὐοιὰ ὈΥ ΒΟΎΘΣΑΙ 1δέον ᾿τχιΐθσαΌ ἘΣ ΧΘΟΣΙΥ 

ῬΔΙΩΪ]1οΪ ἐθ [80 ἐπ ΤῺ οὗ ῬὮΓζΔ80 ἦι ΧοΏ. Ουτορ. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμενον ἧα, ὁποῖόε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 
ψυχὴν ἔχων. οὐδ ἀρ Ϊγ δοζωρδῶσοθ Βυσ. Ησσχο. ἙῸΣ. 1002, εἰκών, 

ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Παλλάς. Ῥ. έ8, 8 μῶν μή: 96}, ὃ 878, ὅ 
(Ρ. δδ8θ). Ὅοπ, Ρ. δδ9, 8 ὅ872:.0Ὡ 4. λέγεσθαι ἰδ {1:0 “ΘΠΪΏΘ ἱτηρογ- 
οοῖ ποσο πδοὰ ἩΣ χοίϑσϑηοο ἴο 8 Ῥσγουΐλοῖι8 ἀἰβουδβδίος : 666 δἷδο 
[16 οσίξ. Ὡοΐθ, β οὐδὲν λέγω .δξ, ΓΙ Βα ποίῃϊηρ," 1.6. οομδίοΣ 

ἙΏΔΕΙ μδνο βαϊὰ δα τπιοὲ βροϊεοσι. 7 καὶ αὗτοί ἰδ ορροδοὰ ἰο καὶ 

αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 ον ἴδο ἰπδη. ἂν λεχϑῆναι 6660 οτἱξ. 
ποῖίθ, 1δ Ῥοσβοῃ οὐβοσυδιξοιι οὉὨὉ Εἰ σ. Ηθο. 31, πὶ σορασὰ 
ἴο [δο ἰγασίο νοοίβ " ἀΐνοσαα ἐϑσαροσα ἰοίδθβ Ῥοσηϊδβοοιξ αὐ ὮΔῺΘ 
νατίοἰδίοιῃ ἀδία οροσα αὐδοβίδαο υἱἀθαπέωσ,, ἰδ θα Δ}}} ἐσαθ οἵ 
ῬΙΤΟΒΟ- ΤΙ ΟΥΒ, ΘΒρΘΟΙΔ}1Υ οἱ Ῥ]δίο διὰ Χϑῃορβοῃ: ἱμβίδησθα Ὦδυθ. 
Ὀδ6Ώ οοἰ θοίοὰ ὉῪ Ἡοΐμαοτχί δὰ ἢ, 1., Ὀπὶ ΠΟΥ ΣΩΔῪ ΘαδὶΪγ ὕθ τουἱὲὶ- 
Ῥιϊοὰ. 10 διάκειμαι οδηιοῖ ὉΘ 8 Βυυϊπσποίλνο, ποῖ ἐπμδέαπἀτης 
ἐμαὶ Ηοΐϊπάοσέ δορὰ Βυξέτηθον δομδὲοῦ ἐξ 88 βιοδ : 806 δῖον, 98 Δ. 

ΝΟΣ ἰδ ἔὮθ7Θ ΔΩΥ ὨΘΟΘΒΕΙἐΥ ἰος (5, 85. φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα δοὰ 
δ χαΐϊοῦ οὐμο Σ᾽ Ὑ  ῦδ ἃτο ἰουμὰἃ Ἡιΐ μὴ δοιὰ υπχοϊβέδιοοῦϊο ἐπᾶϊοα- 
Εἶνοβ Ἠλμθὰ ἐμ9 ΔΡΡυθβθῃβίοῃ 18 σεργϑβϑιϊθα 88 οοσίδίῃ: 8660 ἐδ9 
ἐπδίδῃοοα οὐ]]θοίθα Ὁ Μαιὶιΐαο ὃ δ20, διὰ [Π0 οοοτησοθιίδίοσ οὉ 

ΤΒῦο. 8, ὅδ, 3, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 8.60 
8160 Βαοΐάμιο,, ῬὨΣ] οὔτ ᾿. 8: Βίἀἀ611, ξ 62, Ηοτο τὸ εμουϊὰ ἔδοσο- 
ἔοτο δϑβύσηϑ " ἐδιδὲ ἔπ9 Δρρχοβοιπδίοσι δ ἐο βοοσαίϑθα δοίξιᾳ ἀϊδοοζω- 
Ῥοποὰ οτωοουσιοὰ ἰο εσεγίαίπέμ ἐπ ἐδο χαΐπὰδ οὗ μῖο ἐχίομρλὰκ ἐπδὶ ἢ9 

Ρ 

δ ψῃΦ αροο ἷν στὰ Ὁ. 
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Ἧ88 80. (ΟΕΡΡΕΒ.) 438 Οπο τοῖσι τὴδ ἐπδὸ Β]οΙΒ61 8 
οἱερμεὲ οομὶ. πλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ ἐὯ0 δι οείἐγ οὗ ἐδ) τωββ. ἰὩ 
ἐξα ἔδυθυσ: ὑπαὶ ἐξ που]ὰ Ὀ6 ταδὶ ἰο οἴβδειροὸ ἐνιθ ἑοχὲ Ἡϊ βου Δρραγοῃξ 
ὨΘοαβαὶγ. σλαστα καὶ μάλιστα ΟΧΡΓΣΟ6Β568 16 ἰγοηκἢ διὰ ἔθ 688 
οὗ [56 δου, 24 τὸν θεόν κτλ, ἷ. 6. ΑΡΟΪ]1ο, οἵ. Οἷο. Τπ56. 1, 
80. 4β καταψεύδονται τοῦ θανάτου “ἸΘῪ ΒΑΥ ἴα16 0 ἐπίηρα 

᾿ 4Π ||} χοραγὰ ἰο ἀσδέλ.᾽ 47 ἐξάδειν "Ὀτοδίδο [89 16πὲ Ὀτοδί ἢ 
δι τοοϊοάγ," 29 ΤῈ ροπυΐπα Αἰὶο ἔοστα που]ὰ ὃ6 ῥιγῷ νἱιϊοῖ 
δοϊιδ}γ αἰδηὰδ Οοτα. 617 ν»- 561, 8 239, 4, 6. Ῥ. 44,1 05 
1.:ὸ οὐγίβαίοι οὗ [16 τέ ΐεἷ9 Ὀοΐοσε χελιδὼν 866 ;. Οῃ ΑΡοΪ. Ρ. 10, 12. 

᾿ ΒΔ ἀο1}, Ὀἱᾳοοὶ, ἃ 337. 4 Οοὰάοθ οοτηραγθα Ορρίδῃ. Ουηοα. 3, 

ὅ48, κύκνοι μαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείϑοντες. θ᾽ Ἐοσ {1 
ουμείτυοίξοῃ διαφερόντω! ἣ οοίρ. ὈΘΙΟΥ, 9ὅ σα, ἐκεῖ εὖ πράξειν 

διαφερόντως ἡ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιούς. 8. ἱερόε ο. (6. : 76], ὃ δ18, 4. 
«---οὐ χεῖρον ἔχω “ὯΟῺ Βύπι ἀοίοτίον.᾽ [860 δἷοο ἘϊΔ611, 8 2, Ὁ. 

παρὰ τοῦ δεσπότου τοοεϊνίησ [86 αἰέξ οὗ ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἔτοπι ΑΡοΪϊο. Ηογ- 
ΤΏΔΣτ 5 Θοπ). ταΘηἰοηθὰ ἐπ 1116 Ῥχοίδοο ἐδ ὙΟΙῪ Ρ᾽δδαΐηρ, οὐ χείρον᾽ 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. "ἴο δεν ἃ ΡΓῸ- 
Ῥδοῖο Ρόποσ πο ἰπίοσίος ἰο ἐπιοῖσα ἔγομλ 86 χτηδδῖοσς (οἵ Ῥσορῇβου)." 
18 Ηἰτγδολῖᾳ ὑτδοκεῖβ μή πὴ Βέορμδηῦ: Ὀὰὲ Θο δα ᾿π6ὲ}γ ΟἹ. 

᾿ ΒοῖγοΒ ἐμδὲ μὴ προαφίστασθαι ἰΒβ ἰο Ὀο τορατάθἃ 828 ΟὯ6 ποίϊου 
(Ξ: προσκαρτερεῖν) διὰ 85 Δι Θχραπηΐοσι οὗ ἐ6 ἀνὲν οχρσγοσβοὰ ἴῃ 
ἔλέγχεν. 40 ἴἔ. ἣ μαθεῖν ἴτοτα οἴμοσθ, ἣ εὑρεῖν ὉΥ οτἱαἰπαὶ 
1μουσμῖ, Οὐμρ. Ὀοΐον, 99 Ὁ, παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν δηῃ!ὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

41] εἰ ταῦτα ἀδύνατον Β6. ποιεῖν ΟΥ πράττειν. ΟἿ. Ῥατιοοηϊά. 100 Α, 
ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. 423. ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κι τ.Ἃ. : ΘΟΙΏΠ. 
Οἴοοσοβ ἑπιξίδιίο οὐ ἐμἷδ Ῥαδβογο, Τυδα. 1, 80, ἑέαφιό ἀιιδίἐαν 8 

εἰγειπρεείαπ δαεξείίαπε, πειΐία αὐνετεά τεύεγεηε, ἰαιιηναπε γταίΐς ἱπ 
“πατὶ ἐπιπιένεο ποεῖγα υελίϊε ογαϊΐος, Οσάᾶθ5 ἰπδεὶγ οὔβοσνϑα ἐμαὶ 
ἯΘ ΒΑΥΘ ΠΟΙΘ δὴ δ᾽ υδίου ἰο 9 Ῥχουδὶδὶ οχρχϑβδίοι ἐπ᾽ ἐλπίδος 

᾿ὀχεῖσθαι, ἔος ὙοΙΝ 506 Ῥοζβοὰ; οὐ Επ:. Οσ. 68. 268. λόγοε 
θεῖος 8 δῇ χαυτοομὶ σουθαῖϊϑὰ ἰὸ σωδῃ ὉΥ ἀἰνὴμο ὕταοθ: ἐδ 8 οΧ- 
Ῥεοβαΐοειλ ἐδ Οχρδιῖο, οοσορ. ὅμο ᾿ἰποα ᾳυοϊοὰ ὃΥ Ευδονὶτο Ῥγδορ. 
Ἑτδρ. 18, 68ὅ, εἰ; δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρενε, ᾿Ιθύνων 
κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπτίβαινε ᾿Ατραπιγοῦ. Ἡοτγϑοϊΐυδ6, ἰοο, 
δοὰ ἐϊπ:0 δασὴθ ὀχρεοβείοι: Ὀοΐοσο Ῥὶδίο: βοχί, Ἐταρὶν. δάν Μαῖλ.. 

ἢ, 126. Ῥ. 4δ, ἃ. τρρὸς ἐμαντόν ΒΙοὨΘ ὈΥ ΤΥ }, πρὸν τόνδε ἰομθ- 
ἴδον τὴὸῖξϑι σορθδ: 806 ἐμπὸ ορίπηίπα οὗ ἐδ ομδρίον ἩτΏοτΟ ἐξ ἰδ βαὶὰ 
ἐδοὶ Χέβῃε καὶ Σεμμίαε σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ. ἸῊΚ ΟΒΙΒΟΤΙΟΝ ΟΣ ΒΙΜΜΙΔΒ: ΤΗΛῚ ΤῊΣ ΒΟΥ, ΒΕΙΧΟ 
ἃ ἈΔΆΝΟΣΣΥ, ἘΡΒΕ ΒΒ ἘΒΟΛΕΒΌΞΡ ΔΒ ῬΕΒΙΒΗΙΝΟ ὙΠ ΤῊΞ ΒΟΥ͂Σ. 
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Ῥ.4ὅ,15 εἴ τις διισχυρίζοιτο "ὯΔθ0 ὕδατι δὲ γοσὺβ πρίν τι ἐκείνην 

παθεῖν Ῥτοϊδαεὶα οομέϊηθηξ, σαὶ ῬΟΣ Ῥδιϑῃ θοαὶ αὐδεὶ απδηάδτη 
δὐϊοϊαπέυΣ ἀοίμὰθ 8δθὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.---ἢ κατασατῇ : ἴστω 
ἀοπιυτα δροὰοοΐα ἱπέοσέυς υὙοσυΐβ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγαν, ἷπι 
φυΐνυ οὖν, αἱ δοϊοῖ, ἱπέοττρίθτα βοσιποόμοσα οοπέοχίξ, δἷο ορέΐσωθ, πἰ 
ἐῶ; δοσζωοσιθ ζασηὶϊασὶ, οομιδοσοὶ οσδίϊο.᾽ ἩΞΙΧΡΟΕΥ. 10 ὁ αὐτὸς 

᾿ ὥσπερ ἰΒ ἃ Βοταθνμαὶ πορὶίφοπξ, Ὀπὲ ἰσοαποη οοπδέσχυσέΐοι ἰῃ ῬΙδίο 

᾿ φιηᾶ οἴδον Αἰξὶο πείξοσβ, ποἰϊοϑὰ αἷδϑο Ὁγ Ῥυίϑοίδιι 18 Ὁ. 1105. ΟἹ, 
Τσα. 3, 611 α. Τιγοὶα 209 οβ. Χο. δῦ. 1, 10, 10 ὧο. 5696 αἷδο 
Ἐϊά.61 ὃ 17ὅ. 56} ἃ 809, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἃν εἴη: 
Βοκκοσς Ὀγδοϊοίθ ἄν Ὀθολιλθ 19 ἰδ ὩἸπὰοσ {1:0 ἐπιργοβδίου δαὶ ἰΐα 

δοῃΐθΏ66 ἴογβ ματὲ οἱ 89 ἀεροῃάδοπὲ βρϑϑοῖ, ἐπ ἩΪιοιι θ680 ἄν, 

ποιϊὰ ὕὉο Ἡτοηᾷ, οἱ, Ῥῃϊϊοῦ. ὅ8 Δ, ἥκονο»---Γοργίον πολλάκις ὡς ἡ 
ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν᾽ πάντα γὰρ ὑφ' αὐτῇ. 

δοῦλα--- ποιοῖτο. Βαΐ 85 [86 ΣΩ88. ΒΌρΡΡροσχί ἄν, ἘΘ ΔΙῸ ΟὐὈϊἐχοὰ ἐο δο"- 
δον ἐδ 9 βϑῃΐθῃοθ 88 8 Ῥδζϑηϊμοίΐο οὐυδεχνδίϊου, θχϑιαρὲ ἔσομι ἐδ 
ΣῸΪ65 οὗ ἀορομάοη! βρϑθϑοῖι. 420 ὑπολαμβάνομεν "ἯΘ ΒΌΡΡοΒΘ;," 

ἀφηοϊίης ἐἰιαὶ ἐπ|8 νἱϑν τ ἔθ: ΘΟΙΩΙΩΟΏΪΥ χοϑοϊνθὰ δα ἃ δβδιϊδ- 
Ἰμοίοσγ οχρ δηδίΐου οὗ [86 παΐασχο οὗ ἔπ9 δοῦ]. ἮΝ γ θη οὶι 5 ποίθ 
ΟἹ 10 Ῥγϑδϑιιβ Ῥδββᾶρθ δομέδίπδ 81} ἐμαὶ οδῃ Ὁ6 οοἸἸθοϊθαὰ δροιιϊὶ 
(818 ροϊπΐ: δ ἴδ αἰνοι ἰἢ δὴ ΘΧΟΌΓΣΒΙΒ δὲ ἔθ οπμὰ οὗ ἐΐ:9 Ῥγεδϑιὶ 
οἀξἐΐοη. ν᾿. 46, 10 παραμένειν "ἴο 1645ι:᾽ ΗτεοΙὶσ ὈΟΙΪΥ δυραίϊ- 

ἐυΐθα ἐπιμένειν, τοίογείης τὸ θ0 σα, ἩΪΙΟΣΘ 110 ΒΔ 16 Οχργοβδίοσι ὁϑοΌσα 

ἦχι ἃ βίτοΐδὺ Ῥαδβαρα. 

ΧΧΧΥΙΙ. ὙΜῈΞ ΟἸΣΕΟΤΙΟΝ ΟΥἩ ΟΕΒΕΒ: ἸΤΗΛΔΡ ὙΠῈ ΒΟΌΪ, ΜΑΥ 

ΒΌΜΥΙΥΕ ΤῊΞΒ ῬΙΒΒΟΣΌΤΙΟΧ ΟΥ̓ ΤῊΞ ΒΟΡΥ, ΥΚΊ 18 ΝΟΥ ΤΗΚΒΕΤΡΟΣΕ 

ἘΚΟΚΒΒΛΕΙΣΥ ἘΧΕΜΡΥ ῬΚΕΡΧΚΤΌΛΙΣΥ ΚΒΟΝ ὈΙΒΒΟΣ ΟΈΙΟΧ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ᾿ἰξ, " ααΐῃ τοδροπάϊε "" ἱκοὸ ἐι5 Ι,δὲΐῃ ὁχ- 

Ῥχοδοίοῃ, ϑᾳδὶ ἐο δὴ δια ρμδίΐο οοτασηδηὰ, 7611 ἃ 403,8. 41 χρόνου 
ἐγγενομένον 5 αυ͵ΐθ 8 ἰοτταῦ] ἴῃ Ταπογαϊάου (1, 118; 4, 111: 8,9) 

δηΐ Ἡογοάοῖμδ (1, 100; 3, 124; 176: ὅ, 92), οὐταρ. αἷδο βγιωροι. 
184 Δ δηὰ Ῥτοίαᾳ. 8839 ΚΞ, ἵνα--- χρόνος ἐγγένηται. ΩΔ ἔπειτα δέ: 

Ἡοϊηὰ, δπὰ 8.411}. οσαὶξ δέ, Ὀθοληδο δέϊξος εἶτα δηὰ ἕτειτα ἰὲ ἰᾳ 
οΏΘΣΑΙΪΥ οπιἱἐἰθὰ; Ἡοχιδησ ΠΟΉΘΥΟΣ ἰΠ6 1} οὔδοσυοα ἐμαὶ ἐδΐα ἰ8 
ὯῸ ΣΘΩΒΟΏ [ῸΣ ἱσποσίης 86 δαΐβουὶγ οὗ ἐμ Ῥοδὲ σωδβ., δα ἐποσχθ 
ΔΙῸ 8180 ἰπβίρηοθο ἱπ ἩΔΙΟὮ δέ ἰδ τοδὰ δίξες εἶτα διὰ ἔκειτα. ΤῈῸ 
ἐπῆπ. ξνγχωρεῖν δῃ!ὰ ὑπερδικεῖν ΔΣΘ οὗ οοῦτπο ἀοροπάσῃξ οἱ δοκεῖ μοι 
χρῆναι; Ὀδοϊὰθ6 670 δ ἃ εἰσι δ δοοϊαἰλΐα πὶ ἐμθ ομαίδείος οὗ ὃ 
ϑοίοσο ἐὰν μή. 42 ἴ. ἐάν τι ὃ. προσάδειν ἱ.6, 1 [ΠΟΥ ΔΡΡΌΟΘΑΣ ἴο 
ΑΥ̓͂ δηγε νης ἰσὰθ: ἐπ ποεὰ προσάδειν 18 τὸ ἀουδὲ οἰοθοι οδ 



1452 ες ΝΟΤ ΕΒ. 

δεοοουςὲ οὗ ἔδο Ῥτονίουν ἀἰσοσδείοι ὁπ ἐμο δουϊ δοπαϊ οζοὰ 86 ἃ ἀρ- 
μονία. 66 θεῖον 923 σ, 45 θράττει "ταράττει, κινεῖ Τἰταδθι. 
40 εἰς τόδε τὸ εἶδος ἱ.6. [80 ὨπτλΔη Ὀοὰγ τι ἀνθρώπινον εἶδος 78 σ. 
--- οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἂο ποὶ χοίξγαοί,᾽ Δ ὙΘΣῪ ἰγοασποηξ ὀχρτοδβαΐος ἐΏ 
Ῥιαίο, 6.6. λίομο 899 ». Ῥιοίας. 8δέ π᾿ Οδμαεσιηϊά. 164 ο, Ὅογκ. 

461 υ. (ἩΥγὲέοι.): 866 δἷσο Βἰἀά611 ἢ 111, Ἑος μὴ οὐχὶ 806 0". 
Ῥ.- ὅ92 8 δ9ὅ. ν. 47, 1 ἐπαχθές 118. “Ὀυτάθηθοσῃθ;" [80 ποχὰ 18 

ΒΟΥΟΓΔΙ ἐΐτηθ68 πδοὰ οὗ ὀχερσρογοίθα Ῥγαΐβαϑα. 8 τῇδε δο. ἱκανῶς 

ἀπτδεδεῖχϑθαι.------ὧς μέν 86 τὸ δυδοσπασι δέ ἰο οοσσεδβρομπὰ, 
Βαυϊ, 65 δία. ἰδεῖν σάγα, 09 πιὶίοσ ἱπίοηδοὰ οΥἰσί 6 }}} ἰο 
δοπέΐπιο εἷ5 Θοηίθ:ο09 ἱπ ἰδ)9 ζ0]]ΟἸΏβ ΣΏΔΗΤΠΟΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 

οκαὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. θ ἂν φαίφ: ἴοΣ ἐϊ16 Ῥοπὶξίοη οὗ 
ἄν 5660 π, οἱ Οτϊο ὅ2 ». Βἰ (611 8 296, 26} ᾷὶ 481, 8 οὔ. 4, 10 
«εἰ λέγειν "ἰο ΒΆῪ Βοιμοίἰησ βοοΐὰ, ν6}} ἐοπηιἀϑὰ :᾽ Ὁ. οἱ Οεΐίο ". 4ὕ, 
8. 12 ὥσπερ ἂν 85 τιοΐ [Π0 8086 οὗ ὦσπερ ἂν εἰ, ἐπουρὰ Ησοὶῃ- 
ἁἀοτῖ 15 ἐποϊξμοα ἴο μυὲ ἰλἷα ἰπΐο {1:10 ἰοχί; Ὀπὲ ΜΘ βου εἱτρὶν 

ἐσδηδῖοὲθ “ ἐλ δθ0 118 ἰ0 ΣΩ6 ἰ0 ὃ0θ δδἰὰ τί θαυ] ᾿πβεΐοθ δ5 ἃ ζζδῃ 
Σαΐσξ πρεαϊκ᾽ ὧδ, 8.06 δἰδο 7261 ἃ 868, 8. 15 ἴσων: ἰξ ἰδ 

ἀἰδῆσι!ἑ ἕο ἀΐκοουοσ ΔΩΥ δδιϊδίδοίοσυ στουμπὰδβ ἴοΣ ΕὈσβίοσ Β οοῃ). σῶς, 

ἐπουζι Ηοὶπὰ,, ἤσγηι. δηὰ Ηἰγβοιΐ ΡῬτεονυο οὗ ἐδ; Ἡδαὶ ἐδ οἵ ἐπ)- 

Ῥοσίδῃοθ δοῖθ, ἰδ 1:6 ἰάθα οὗ οχίβιϊη σφ, δηὰ εἰΐα 8 βι δ)ο ΘΠ 

Οχρσοδκοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσως ἷἱπ 4 Ῥοδίεῖνο δοϑογίίου 888 ὑεσὺ φορὰ 
Δυϊδοσί νυ: 860 δρουθ οὐ 67 Δ.Ύ ἾΤμπο ΟΟΘΌΣΓΘΙΟΘ οἱ σῶς ἀπὰ σῶν ἰδ 
810 οομεἰπυδίΐοι οἱ ἐλθ ἀἰδουδείοι ἰδ οογίδ: ἸῪ 20 δυσυπιοπὲ οἱἔδοῦ 
ἔος οἱ δραϊπβὲ Εοσγδϑίοσ, 47 οὐδέν τι α0.}16 65 η6 Δ). φανλότε- 

βον διὰ ἀσθενέστερον. Ἑοτ ἴδο δἀάλίίοι οὗ μᾶλλον ἰο ἃ Θοτμιραγοῖνυο, 
866 ἐδθ οὐὐίοτ᾽ 5 ποθ οὐ Ρὶ. Αι]. 419. ΗδθΓθ ἐδιογθ ἐξ ἸΏΟΣΟΟΥ͂ΘΣ ἐδ) 
Οχοῦδο ἐμδὲ οὐδέν τι μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΥΙΥ ἰΓΘΟΌΘΙΕΙΥ ἐῃ {}16 Βθοῃπθ 

᾿ ὁμιογεσίλιοϊοδα. . 48, 1 μέτρια ᾿Δρρτορείδίο ἐμἰηρε." 8 φαίη 
88. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "1110 ΔΙ᾿ αδΐοι ἰδ ἐο ἐἶ)9 Ηοχα- 
οἰξίθαδ ἀοοίχίμο οὗ ἃ μῬεζροῖτιδὶ δὺχ (τάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
Ἡλῖοῖι Ρίδίο δοοορίθα δα ἐσθ σορδγάϊπσ (0 ἰοχίασο οἱ ἐμ0 Ῥοὰγ." 

ΘΕΡΡ;Ξδ. 11 ἐπιδεικνύοι: 806 701 8 418,1... ἩΗοΐπογί ἐυὐηϊα 

ἐδποὶ ἂν οὐκὶιὲ ἕο ὃο ἑπδοτέοα αἵϊοσς φύσιν ----- τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας 
δ ἃ τοἀυπάδηϊ οχρεοδβοίου ίος ἀσθένειαν. 80 Ιοπ5. 12, 9068 » ἡ 

φῇς φυλακῇ: φύσιετε ἡ φυλακή. 14 Ηϊγβομὶβ οουμθοξασοθ ἔσται 
ἐμοιοδὰ οἵ ἔστιν, διιὰ ἐμὶο ἐδ Ῥογθδρο χίρμί : 800 ΟἿΣ οτγιἐΐο8] ποίθ οἱ 
».41,8.ϑϑϑ 144. ἸτδὩεῖ. "ἰοσ ἰΐ ὁξιθ τοσὸ ἴο βχασιὲ 0 δ ὁρροπϑηὶ 

(τῷ λέγοννι) ονδι τροεο ἐμδη γοῦ δὲ Ῥγϑαϑεΐ Ῥσοροδθι᾽ ἔ1:6866 νοκὰδ 
ὅσο οὐδεουοοὰ ἰο δἰπιτοίοα. Ηαΐηάοτί τορκθο πλέον ἀθρεμάθης ὁπ 
λέγοντι δροὰ ἰσδιμβὶδὲθο "πδπὶ οἰδδηλ δἱ ατἱδ δεηϑηι ιν οἱ αυὶ τοὶ 
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Ῥΐτε οοποοὰδὲ αι ἐπ, Ἰατρίθπβ 111} 800 βοῖ βοΐαση εἷο,," δαξ ἐλιὶθ 
ΒΟΟχΩΒ ἰο ὃθ δοζοοτ δὲ ζοσοϑὰ διὰ σιοὲ 80 χιδίῦσζοὶ δα ἐῃθ ὀοχδέσῃδ- 
ἐΐοσι τοοοσαζηθπϑὰ ὉΥ τα. 19 αὐτό "ἴδ)9 ἐδιΐης ἐμ αποδίΐου," 
8ο. ἐιο βου, Βοῖον, 109 Δ, τό δύο πάμμεγά τι εἶναι αὐτό ὙΠῸ 
χοΐθσθηοθ ἴο ἃ ἤϑιωϊηΐμο, τὴν γῆν. 40 ψυχὴν Διουϊὰ "6 ἐσβῃδ- 
Ἰοίθά “6 βου],᾽ ποῖ “ἐδο βδοι}.᾽ 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτω: ἔχει 
ΒΌΙΩΒ ΠΡ ΟὩ096 ΙΩΟ190 ἐδο γασίουβ οομρέδηΐδ οὗ ἔδο ῥχοίδαδὶβ, ναὶ ἔμθα 
ἐπείοδὰ οὗ ῥ᾽δίηϊγ ρυϊξέϊρ ἔμ οοποϊπδίοει ἄσανσῃ ἔγοτα ἐδθ Ῥσοοϑάϊῃς 
ῬΙΘεΩΐδοβ Ὀοίοσθ 08 1 ἃ ἀϊκίϊηοι ἔοστα "1ὲ σϑβυϊα ἐμαὶ ἐδὸ ἱσὰ- 

Σροσίδ ἐγ οὗ ἰ}1}0 δου] ἐδ ποὶ Ῥεογνθὰ δὲ δ]},᾿ ἐμ:9 δρϑακοσ δραΐῃ αἷνοα 
δῃ ἰηνοϊνοὰ βουίθῃοθ  ἀουδὲ Ἡδοῖμος Ῥίδίο πουἹὰ δδατὸ μυὲ 8 
Ββομέθῃοθ ἐκ ἐμὲ5 Σπέο ἐδθ σοουῖλ οὗ βοοχαίθβ, δα ἐξ αἰνοῦ ἐδο σοδιὰθξ 

816 ἐπιργοβδίου ἐμδὲ Οϑῦθα ἱ8 σορχοϑϑηθὰ δ δὴ δΥκπδσὰ προδῖοσ, 
Ῥθόδαδο δ6 ἱἐβ ποῖ ἃ Οἷθδχ ἐδίηκοσ, 47 θαρρεῖν θάνατον τα 
θαρρεῖν θάρρος θανάτου: 860 {86 δΔιδίοροῦδ οομπδὲτιοϊίοηβ οοἸἸθοίοα 
»γ 56}} 8 δῦ0 ὁ. 80 ἀνάγκην εἶναι ἰΒ εοπιοοϊνοὰ ἰἱῃ ἀοραπάθηοθ 
οἱ προσήκει ΟΣ ΣΔΙΒΟΣ εἰκός ἐστ ἩΟΩ δμουϊὰ ὃδο πράἀοχείοοὰ ἔχοτα 
φροσήκει, 

ΧΧΧΥΠΙΙΙ. ῬΠΛΕΡΟ ΣἹΝΤΕΒΕΟΡΤΒ ΠΙΜΒΕΙΥ ΔΥῸ ὈΗΒΟΒΙΒΣΒ ἘΟΥ͂ 
ΤΉΞΕΞ ΤῊΟΘ ΟΒΣΕΟΤΙΟΝΒ ΑΥΕΚΟΤΕΌ ΤῊΞ ἨΕΛΕΣΗΒ. ἘΘΗΕΟΒΑΤΕΒ ἘΧ- 

ῬΆΚΕΒΒΕΒ ἨΙΒ ΙΝΤΈΒΕΒῚ ΙΝ ἘῊῸΞ ὈΙΒΟΟΌΒΗΞ, ΔΧΡ ῬΗΔΕΡΟ ΡῬΈΆΔΙΒΣΒ 

ΒΟΟΒΑΤΕΒ᾽ ΟΔΙΝ ΔΑΝῸ ΟΠΧΕΕΥ͂ΌΣ, ΜΑΗΧΕΒ ὈΌΒΙΝΟ ΤῊΝ ἩΒΟΣΕ 

ΒΟΕΝΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προσιρημ. λόγοις 8 ἀορομάθιης οἱ ἀπιστίαν πῃ Δοοοσᾶ- 
869 ὙΪῈ} ἐδ οΘοπείγιοίου οὗ ἐδ γοσὺ ἀπιστῶ: ΘΟ}. 561, 8 688,2, 2, 

Ἰμδιοδὰ οἵ εἰς, ἔθ ποχί τοσὰδ πιΐρὶιὶ αἶδοὸ Ὁ6 ἐσ ἐμθ ἀδέϊγνθ; δα ὶΐ ἱβ, 

εἰς ΤΩΘΔΏΒ " ἩῤῈῚ γορασὰ ἰο:᾿ 2011, ἃ 62ὅ, 8 σ. 9. εἶμεν---ἄπιστα 

δ: "οομἰυμποίί νυ ροβὲ ορίδείνυσα ἱπίοσίασ, ααἷδ εἰσι δορί. ἔρθοῦ 
ἀυδέξασο οσοθρίδδο, πσπιὶ οἰΐδηλ σαὶ ἱρεοὶυβ ποίασα ῬῸΣ 86 δΒρϑοίδίθ 
4115 οδβοῖ, ;ὐ Ῥσὸ ἱμογούλ 1} οϑβδοῖ μαυθμὰδ. αποοίσεα ορίαδἰϊνυο 
δὰ τοόσϑῶι σαὶ οορὶἐδείομοωι, οοηϊαποίίνυ δαυίσι δὰ χοὶ δᾶδυο 
Θχροσίοσιὰδθ σαϊοθῶι ἀθϑδὶσυσηᾶδπι γδὶοὶ, αποὰ ἀὐδοσίτασει αἰ ποΐο- 

ἕω, δάσο αν βιυυλμὰθ μδοὸ τηοάοσιχα γαχίαἰΐο Χοι, Η6]1, 3, 1, 3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰν τοὺς ἄλλου: "Ἕλληνα: διαβολὴν 

σχοῖεν (ᾳυοὰ ἰπ οορίἐδίΐομθ ροδίξιπι) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἰφ᾽ 
τὰ πράγματα ὥσιν (ᾳποὰ οχ τοσζτι οομάϊοίοῃθ βυβροιδιι 68|).: 
Τμυα, ὕ, 968, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπων τῶν τε 'Ἐεικολών' 
εἴησαν φύλακεν, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτει παραγίγ" 

γφωνται. 6ΈΔΙ,;Σ,Β, 60 8160 901, ἢ 800, Εἰἀἀ6}}, ἃ δ, διὰ δερθ.. 
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εἰν ὃ 89. -ὀ 18. ἐπέρχεται: πὶ τοῖτῦ δ6ὲ ἃ ἀἰδοσοπὶ δουείς.. 
ἔπ Χοι. λίοσω. 4, 8, 8, ἤδη ποτὲ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι. 
10 ἀντιλαμβάνεται “ἴδκοα 1ιο]ὰ οὗ," ἱ. 6. μοϊάδ Ῥοκδοβείοῃῃ: οὗ ζῶ90:; 

8ὸ Ῥασιω, 180 Χ, εἰ ἔτι καὶ οὐ πώ σον ἀντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀντιλήψεται. 18 ὥσπερ "88 ἰδ ποῖο, 8 δὐάδοὰ ἰο ὑπέμνησε ου 
δοοουπὲ οὗ ἐμο δοτρον δὲ βρυγαίίνο τιδ οὗ ἰ}19 πογὰ ἰῃ ἐδ γαδβδαρο, 
ὑπτομιμνήσκω δοϊηρ οὐ σ᾽ ΌΔ1}Υ πδοὰ οἱ ἃ Ροχβοῃ. 41 πῇ ὁ Σ. 
μετῆλθε Ἰ᾿ἰξ, “ονοτίοοϊ." ΒιἀοἿ1, 8.94, οὔδοχγνοβ ἐμβαὲ ἐμΐβ ἰα ἐὴ9 

ΒΔΙΩΘ ΤαΟἰδΡΏΟΣ 85 89 ὁ, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγοι. 28 Ἡοϊηδογῖ ἰα 
Ῥοαϊεῖτο ἐμαὶ τὶ θεϊοη με ἰο ἐχθόμενος διὰ ποὲ ἰο ἔνδηλοι, δηὰ ΒὲΔ11Ὁ, 
φιοᾶοτδοιῦ ἰδ ορἰπίοη. [ὲ ἰδ ἀἰδέσι!ε ἰο 560 ΝΥ ἐξ ᾿πεϑέ ὯΘ 80, δα 
ὍὯῸ ρβεῖ ὙΕΙΥ βορὰ 50:80 ὉΥ ἐσϑῃδιδιίηρ " ἀϊὰ Ὧ6 ΒΏΟΥ ἴῃ δηγίμίης 

(αἱ }}9 παϑ ἀγίυϑ ἰὸ δίσαὶἐβ᾽ ἄζο. 24 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰδ εαϊὰ, 
ψὶ ἢ ἃ κἰπὰ οὗ Ρεσθοηϊβοδέϊοι οὗ ἐδθ λόγος, κθ ὑπέμνησε αὔουο.---- 
καὶ ἱκανῶ: ἐβ. " ἀἰὰ Ὧθ Βαρροχί ᾿ιἱβ δυρυτηθηΐα ἩΠ|} δα ἱ βίβοξοσυ σϑδ- 
ΒΟ.87᾽ πότερον ὙὨΪΟΣ Ὀερίηδ ἔΠ9 Ῥγθοοάϊηρ φαρδίϊοι ἐδ χηρὰθ ἰο ἀο 
ἀπΐΥ ἴον {1116 4150, δα ἰδ οἶδοπι ἐδ) 6856 ἐπι Ῥ]αΐο, ὯΒ ἐκεῖνος 

᾿ ἐκ τοδὰθ {86 βυρ͵θοὶ οὗ [80 τοϊαέΐνο οἰδβθ, νι αΐ]9 Ἰορίς8}}γ ἱξ οὐρὰς 
ἴο ὃθ ἐκεῖνον, 8Β ἔΠ6 διιυ)θοὲ οὗ ἐϊ:0 Ἰηβηϊεϊνο οἶδῦδο. 8.66 ΠΙΔ(6]], 
8 194. 80 τοῦτο ὡς ἠδέωτ:-Ξ: ὅτι οὕτω: ἡδέωε : ΘΟΙΏΡ. Οεὶϊο, ν. 89, 

17, πὶ! ποῖθ. 31 ἀγαμένωε ὶ.6. 1ἴκθ ὁ9 πῆ ἀοἰϊσμἐοὰ ἰῃ 

ἔθ ἀΐδρίαν οὗ [89 κηραςὶ οἱ 1ι5 ἀἰδοΐὈ ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἐδ ἰτοΡΊῪ “βοσσθομοι δχοορὶξ," " 1ἰδίσμοά ἰο ἐμοὶς γϑαβοιΐης"--- 
ἔκειτα---ἔπειτα : {1:0 Ἰποχθ 808] οοπεῖς. που]ὰ ὃ ἔπειτα---ἔτι δὲ καί, 

νέ ἱπδέδηοϑδ οὗ ἐμ6 δῖ) δοῃβίσζ. 88 ἯΘ ὮΔΥΘ ΠΟΙΘ ΔΙΘ ποῖ ΧΆΣΘ; 
- Βοὲδ Ηοϊπᾶ. δηὰ βὲδ!]ν. δυο οοϊοοϊοὰ ἃ δυῆὲοϊθης ὩστθοΣ. ὦ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλο: " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ ΤΊχηΔΘΏ 5, 

ὦ ὁ. ἃ κὶπὰ οὗ Ιοτγ βίοο.ὈἩ 12. ἔοικεν : 85 ΔῺ ουϊναχὰ τοδτκ οἱ ρτίεἶ 
δἱ 6 ἀοδέδι οἵ λιἱδ Ὀεϊονοὰ τηδδίεασ.0 18. ἀλλὰ τί "πὶ τῇδ ἐϊθπ᾽ 

«, 

(ουρσῶε 1 ἰο ἀο)} ἘΤ]εὶο 6111} 1681 ῬΏγωδθ ἰβ ὙοΣῪ ἰσοαποηὶ ἐμὰ Ῥίαϊο. . 

1δ ὁ λόγος τελευτήσῃ " ἰΐ ΟἿΣ διρυχησπὶ 8 ἀοδᾶ," τὶ 8:9 βϑιθ 
Ῥεσεοιὶβοδίΐϊοῃ οὗ {0 λόγοι 85 .:86 Ὀθϑῃ ποϊἱοϑὰ δῦονυθ. 3 .4}}Ὁ, 
δοσαρασοα ἔμ ὀχρεοϑδείοσδ ὁ λόγοι οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται, 

17 ᾿Αργεῖοι: δ εἴοσχγ ἰ6 ἰο]Ϊὰ ὮὉΥ Ἡοτοὰᾶ, 1, 82; ἐδθ᾽ Αγρίνοβ Βανίῃκς 
Ἰοεὶ ΤΉγτοα δὰ Ὀοΐης Ὀοδίέε ὉΥ ἐμ0 1ιδοθαδοζηοηΐαηβ ἑοοὶς δ 
οοδῖι Ὡοὶ ἰο οαὲ ἐδποὶν μιδῖρ Ὀϑίοσο ἔπΠ67 Ὡδὰ σχοραϊγοὰ ἐμποὶσς ἀοίοδαι. 

Ὑνγείαε. ΤΟΣ Δρρεορσείδίοῖυ αυοίθα Ῥίαί. Αρορβίμοζω,, Τϑοοςι. 

4838 Υ, τῶν δὲ ᾿Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι,. 
4“ βᾳυμάζω"" ἔφῃ " εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱξ. να) νῦν κρείσσονες 
ὀγένεσθε ἣ πρόσθεν ἥν." ἔ[ζ[{ τὴ ΤΌΘ Ῥχουοσν πρὸς δύο οὐδ᾽ 'ρακλθϑε' 
ὧδ χορϊξουοὰ 4150 ὉΥ οὐδιος πείίοσα.0 ἸΏὸ ροῃδ ἐδ ἐμδὲ ὀυθῶ ὦ. 
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108} οὗ ΤΟΣῪ δτοδὲ κἰσοηρεδ ΤΟΔῪ 6 ογογρονοσθὰ ὮὉΥ δαροσίοσὶεγ οἵ 
πασηδον. 41 τὸν Ἰόλεων: οἵ. Ῥαῦδδα. 8, Ὁ. 369, Ἰόλαον μὲν ] 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλαὶ σνγκάμνειν λέγουσι. ἜΘ; Ηοχϑοῖοδ τῶ 
βεδυς πὶ! ἐμδο Ηγάτγα, Ἡοτὸ βουξ ἃ οσδὺ 0 δδ568]} Ἠΐπὶ ἴῃ ἐδ9 
βδυῖς, Βο ἐπδὲ ὯΘ ἨΔ Θοιροὶ]οὰ ἴο 68}1} ἴ0Σ ἰδ ἐτίομὰ Ιου ἐο ! 
δοῖρ εἷπι, ἕω: ἔτι φῶ: ἐστί: ἩΔΘᾺ ἔλι9 δυῃ ποία, ΚοοΣ. 888 ἰο ἀξίτιῖς 
ὅδο νοΐδοι, ναῖον 1106 8, 

ΧΧΧΙ͂Χ-.-. ΧΙ, ἹΝΜΤΒΟΡΟΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤῈΞ ΒυΟΟΟΞΕΌΙΝΟ ΔΒΟΟΧΕΝΤ: 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΚΧΠΟΒῚΕ ΗΕ ΨΈΆΙΕΝΡΒ ΤῸ ΙΝΥΚΒΤΙΟΔΤΕ ἘΒΌΤΗ ΡῬΑΤΙΞΚΤΙΥ 
ΔῈ ἹΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤΩΣ ΟΥἩ ῬΕΒΒΟΝΒ ΟΚ ΟἸΒΟΟΜΒΊΔΣΟΖΒ ΔΩΡ ἩΙΤΗΟΌΈ ι 
Δ ῬΕΒΙῈΞΚ ἸῸ ΣΥΙ͂ΔΒΕ 0Β ΒΈΔΕΤΙΙ ΔῊ ΔΌΡΙΞΧΟΕ. 

ΧΧΧΙ͂Χ, ". δῦ, 20 Βοῖκος ῥσίμία μισολόγοι ᾿πδὲ δα .)Ὸ δδ5 εἶδο 
δ διδιοροῦβ δοοϑιξαδεϊοι φιλολόγοι: Ῥαὲ Οὐ: “ΟΣ Αοοδεία’ | 
Ῥ. 819, ΔΕ} δαγϑ ἔπδὲ φιλολόγος που ]ὰ ταθδῃ ὃς φίλα λέγει, ΘΟΙΩΡ, 
δικαιολόγοι Ξε ὁ δίκαια λέγων, Διὰ ᾿ιθοο ἰδ ἔο]ονα ἐμὲ πὸ εμουϊὰ 

δεοσηίαδίθ μισόλογο. 47 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 
ΣΔΟΣΘ οοζτοοῦ Ἡου]ὰ ὃ9 τούτου---τοῦ λόγου: μισῆσαι, Ὀπὲ δο0 ΒίΔο1], 
8 168, Δ. 4, Ῥ. δ], 4 ὑγιᾶ ποιυϊὰ 0 {π9 χροσζθ ὑδυδὶ 
Δἰο ἕοστα  Ὁτπξ 806 761, ἃ 129, 2.------ἔπειτα οἰδηὰ ἩΏΟΣΘ τὸ 
βου ὰ οχροοὶ οἱἐμ 6. ἔπειτα δέ ΟΣ κἄπειτα : Ὀπὲ ἰξ ἰδ πδυδὶ ἱῃ Ῥὶδίο 
ἰο οσαἱὲ ἐ}:9 οορυΐα πὶ ἐπϊ6 ποσὰ. 5.969 Ῥαϊον, 90 5, 14 ὥσκερ 
ἔχει Βο. τὰ ἀνθρώπεια. 15 8.411. οὐδβοενοα ἐπὶ σφόδρα υλὶ θα 

χρηστοὺς καὶ πονηρούε, Δρὰ ποὲ ὀλέγονε. Βα πῶδὲ δ6 δαγε, ἐμδὲ ' 
ὀλίγους βΒουϊὰ 6 τηρὰθ δι ρμαἰδα, ΒΘΘΣΩΒ ἰ0 120, 80 δ. 85 ἐϊ:9 οχζὰδῃ 

οὗ σοσὰδ ἰδ οοποοχῃθαᾶ, ἐ0 ΔΡΡΙΥ Σδῖμοσ ἰὸ ἔδο ἔπτο οἀ͵θοϊϊνοα πο 
δβιουἹὰ Ὁ6 ἐακθι ἰῃ 8 Ῥσχεσῃδηὲ δ 50, δὰ ἐδθη ἨΘ ΔῊ ἀἶδρθηδθ 
αἰ ἐδ9 οοπὶ. οἱ Ηαϊπᾶονί Ἠμοὸ πδιΐϑὰ ἰο ἀουῦ]ο σφόδῥα. Οἱ, 
δῖδο Ἀρρυϊοΐυδ' στοῃδοσίης οὐ 86 Ῥαββαρθὸ ἀθ ἀοοίσ. ΡῬΪδὲ. 3, νυ. 22, 
ἘΠ. ἑεὦ αἀρνίπια δοποθ εἰ εἶπα πιεαϊοογίίαίε ἀδέενγΐπεοθ φαϊιδοα 
αὐπιοάμηι ταγίογεδαμε, εἰ, μὲ ἔρεα αἷἱξ, πωκπεγαδέϊεθ ἐεδ6: ἐ086 αἀμξεηι 
φμὶ πεὸ μῖαπε ορίἑπιὶ πὸ οἰππίπο ἀείεγγίπιξ οἰπῖ, δεὰ φωαεῖ 'τιεάία 
(μεταξὺ) κπιοναξί, ἈΪΜΓΟΒ 886. 47 1, σοῦ προάγοντος ὉΥ βεκίος 
ΖΘ ΔΌΟΥΘ πῶ: λέγει. ὯΒ ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 86, ὅμοιοί εἶσιν (οἱ λόγοι). 
Το δηλῖο γοσὺ οσ ἐπὶ βοηΐθτοο 8 τδοξϊησ, δη ἃ τ ΔΎΟ δΟΣ6 ΟὯΘ 
οἵ ἐδο δηδοοΐϊσίμα ἢ ποῖ ἐμθ δἐπάσπὲ οὗ ΡΊαο οὐυρδὲ ἐο ὈΘΟΟΣΩΘ 
ἰδχοϊλασ. Ῥ. ὅδ, 8 ὠντιλογικούς : ϑοζιρ. νοΐον, 101 5, Ἡὶτδ ποίο. 
4 οἷσθ' ὅτι: Β60 ΔΌΟΥΘ, Ὁ. 34, 16. .7 Ἑο; ἀτεχνῶς ἰοϊμοὰ πὶξδ Ἀχο- 
γοσΌ 4] ΘΧΡΙΘΒδί ΩΝ 800 Σι. ὁ. ΑΡοΪ. Ρ». 8,10. Το ἘΣ ΡῸδ τῶ παϊὰ 
ἰο οὗδωβο ἐἐα οασζαῶέ δόυϑῃ ἐἰχοθα τὶ ΐη ἃ αἰπισὶθ ὧδ (Ἰν. 38, ὅ, 
Οἷο. ἀθ Ναί, ὕϑοξ. 8, 10) : βαῖιοθ ἔδπο ὑεουοσὺ εὕριπος ἄνθρωπος 
[0 ἀαποίο ἃ ρόχϑοζ οἱ ̓ έρδὲ δι νὰ ομδιιφοδῦὶο σα. 8 ἄνω καὶ 

[ ---  ὖὔὖὕ.ὲ-.---’-’-.---- - 
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κάτω στρέφεται 1ϊξ, "6 ἰυχοὰ προὶὰθ ἀνα, 1.9. 4}} ἰ6 σουρδέ ἱπίο 
Ἐλ16 υἰτιοαῖ δοκίυίοι. 11 1. δυνατοῦ κατανοῆσαιτε ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 12 ἔπειτα αἴϊος ἃ Ῥαχίϊοὶ "ΐδ] οοῃβέσ. Βαδ Ὀθϑὰ 
ποέϊοοὰ Ὀοίοτθ ς 860 ΟἹ Ἡ. 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΌΒΘ 

δ ἐβ δῃπογοά. 

ΣΙ, ν. ὅ3, 22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 50. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὅϑ, 4 εἰ μὴ 

εἴη πάρεργον 'Θχοσρὶ ἐπδὲ ΙΩΔΥ ὮΔΡΡΘῺ ὉΥ ἔ9 ταγ᾽ (61) -Ξ εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 860 ἘϊΔἀ6]1 ἃ 70. ᾿δ αὐνῷ ἐμοῖ ἰδ τλοτθ οιαμ)αίὶο 
ἔδιδπ εἰξδμον ἐμαυτῷ δηὰ αὐτῷ μοι: οἵ. βγιηροκ. 220 Ξ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. Ἐϊαϊ γὰ, 378 Β, ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμέ. Π 

θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς 18 Βαὶὰ ἰΣΟΙΙδΑΙΪΥ “Ἰοοῖς ΠΟῪ 8618 6}]γ." 
8 Ηἰτβοδιὲς τοιὰβ ἔσται, 860 δῦογο 87 Δ δηὰ Ξ. 9 ἀλλ᾽ οὖν - 
“π0}]1, ἴδ δὲ 1ϑδδί:" ἀλλά ἰδ οἱΐαιι ἰουπὰ ἐμ ΔῊ δροάορίβ αἷΐοσς δ 
δοηΐθ 06 ἩΣΕῚ εἰ, ΘΟΏΊΡ. 6.5. Ῥτοίαρ. 868, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 
μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ἄοο5 ποὶ 
ΒΟΟΙΩ ἰο 120 ἰ0 ΕἾΥΘ ἐΐ9 50:80 χοαᾳυϊτοὰ ᾿ιθγθ. ΟἿΣΥ ἐσδῃβιδίθα "1 . 
8411 Ὀ6 1088 ἀἰπαργθ6 8016 ἔο ἔπο580 Ῥσγοβοηΐ ὉΥ͂ ΣΩῪ Ἰδιθηἐδεϊο8.᾽ 
Βυὲὶ ἐὶ8 68 ΟἿΪΥ χθδῃ Ἶ688 ἀἰβαρυθοδὺϊθ Ὀθοδῖιβ 1 ἰατηθηξ," 
ΜἘ110 βοογ. ΘΟΥΔΙΏἾΪΥ ἸΏΘΘῺΒ ἰὸ ΒΑΥῪ “Ὀοοδῦδο 1 ὧο ποὲ ἰδιωθῃηΐβ.᾽ 

ΟσμΡ. {1:0 διδιοροῦδ βϑδβαρὸ βγιωροι, 176 σα, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 

μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθὴ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πιΐπιιδ 

᾿ποϊδεῖιι8 ἜΥῸ, 4᾽ ἐε εὀγίείαίε ὑέγα ἀΐπεγο. Τ7Τ]}18 Υϑδβο:ὶ ὩΣ ῬΓΟΥ͂ΘΒ 
0 ΣΩΥ̓ τοΐηὰ ἰ}:ὅὲὲ ὁ 1119 νοτὰ 8656 ἀσγορὲ οὔ Ὀθϑίοτο ὀδυρόμενος, 
ῬΟΙΙΔΡΒ μὴ οὐ ἤ. [Ιἐ ἰδ ὙΦΣῪ δίσϑῶρο ἐμαὶ τὸ οαὐἰέος βῃουἹὰ Βαὺθ 
οοπδίοτοῦ Ἐπ18 Ῥδβδαρὸ ἀθδβεσυίῃς οὗ ἃ ποῖο. 11 ξυνδιατελεῖ 
ἐς ἔπι. “ὙΠ1 τοτηδίῃ." 18 ἑαυτόν κἰδηὰδ ἴοΣ ἐϊ:9 χδὶ Ῥδυβο 
ἐμαυτόν, ΒΕ606 δῦοτο 70 5 δηὰ 10] » Ὀοΐον. 10 τὸ κέντρον 

ἐγκαταλιπών: 8 πρπηϊδία Κο80]9 δἰ πο ἰο ἘΣ ΡΟ] 8᾽ 195 δϑοιιὲ 
Ῥεσίοΐοβ οὕτω: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Ἰὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοις (οἷ. Οἷο. ἀθ Οε. 8, 84). 

ΧΙ;,1.-- ΧΙΙ͂ΤΙ, ΔΗΟΟΜΕΝΕ 1Υ: ἸῊΞ ΒΟΌΣ, 18 ΒΗΟῊῪΝ ΤῸ δ Δ ῬῈΣΝ- 
ΟΙΡΙΣ ΑΧῸ ἘΟΘΟῚ Δ ἩΛΔΈΉΜΟΝΥ, 185ὲ, ΑΒ ΤῊΙΒ ΔΒΒΌΧΡΤΙΟΝ ἭΟΥΙ 58 

ΤἩΚΟΟΝΒΒΙΒΤΕΝΥ ὙΠΊΗ ΤῊΞ ΣΟΟΤΕΙ͂ΧΕ ΟΥἩ ἘΕΜΙΝΊΒΟΕΝΟΕ, 2η4, ΒΕΟΑΟΒΕ 

ΤῊ ΒΟΌΣ, ὉΟῈΒ ΜΟΥ ΔΟΝΙΤ ΟΥ̓ ΦΕΟΒΕΒΝΒ, ὅϑχά, ΒΕΟΔΟΒΕ ΤῊ ΤΉΞΟΕΒΥ 

ΟΣ, ΑΥ̓ΤΕΒ ΔΙ, ἘῈῸ ἹΧΒΟΣΕΙΟΙΕΗΞΈ ἸῸ ΚΧΡΙΔΙΝ ἸῊΞ ΣΛΟῚΒΌΟΥ 

ἘΝῚ ΟΑΒΈ. ἸῈΞ ΒΟΌΣ, 15 ΣΚΜΟΒΤΑΙ, ΔῈ ὩΣΥΙΚΕ ΔᾺΣ ΤῊΣ ὈΟΧΣΝΔΝῈ 

ῬΒΙΝΟΙΡΙ͂Σ ΤῈ ΤΗῊΞ ΕὔΧΑΝ ΒΕΙΝΟ, 

ΧΙ. ». δ8, 21 ἀλλ’ ἱγέον “1οἱ πα Ῥορὶ᾽ πι ἴωμεν δὴ κιτιἋ, ΔΌΟΥΘ 
8 σ. ἔοσ ἐδο δογμάοϊοιι ἰῃ ἔμ ποχἔ δβοχιξοσιοθ 3.411». σόα. Δροὶ. 
88 ». Ῥχοίδᾳ. 880 ο. Βορ. 8, 41. δά ὅμως ἨΐΪΤ} ἃ νασέϊοὶ "9 
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δα ἔδ:0 ΒΆΣΩΘ 56:80 86 καίπερ Ἡΐὶ ὦ Ῥασὲ. "αἱ ποῦσμ᾽ ΟΣ “ἴοσ δἱ! 
ἐμαὶ ἱὲ ἐδ. Οοπιρ. Ῥμεἰϊοῦ. 13 5, Χοσ, Ογε. ὅ,1,36.{. 4285 ἐν ἅρμο- 
νίας εἴδει οὖσα Ξε ἁρμονία οὖσα, ὁοξαρ. Μόοποχ. 249 Δ, ἐν πατρὸς σχήματι 

καταστᾶσα ἡ πόλιε. 47 ἀλλὰ 50. φάναι, Δ γαῖ ΘΑΒῚΪΥ δορὶ ϊοὰ 
ἔτοζα 80 ρσοοοϊϊηῃρ ξυγχωρεῖν.---ἄδηλον ἰδ οοπαίχοὰ τὴ μή, 
Ὀθόδαδο ἐξ 865 δἰχιοδὲ ἐδ ποἰΐοι οὗ παντὶ φοβητέον. Ῥ. ὅά, 8 
οὐδὲν παύεται " οδ.868 ποΐ ὁ:0 ὑἱὲ :᾽ οἵ, 100 », ἅπερ... οὐδὲν πέπαυμαι 
λέγων, δΔοὰ ΒΙ 611 ἃ 6. 13 θανμαστῶς ὧτ: ὀοτρ. Ὠοῃ. 
401. 18 ἤδε ἡ οἴησις, τὸ--εἶναι : Ὀδίον, 94 Β, τΘ ΒΟΥ ἴῃ ᾿Σθ- 
Οἰβον ἰπ9 Βδὴθ ἸωϑΏποΣ δὴ ἰμδηίξϊΐνο δοηΐθηοο οὐὐοὰ δα ἐδ 
ΘΡΟχορθδὶβ οὗ ἃ δβδυῦα [:. (40 ἐξυγκεῖσθαι ἰθ ἐμ0 Αἰξὶο ζοττα ἐ- 
Βιοδὰ οἵ ξυντεθεῖσθαι “ποῖ που]ὰ, ΒΟΎΘΥΟΣ, Ὀ6 πεοὰ ἰῃ Ἰδέοσς ασϑοὶκ 
ΟἾΪΥ: 110 ΥΟΥΪΘΎΤΘΣ οὗ ΣΩῪ οὐϊξέοιι οὗ ἐπ ΑΡΟΪΟΩΥ ἐᾷ ἰδ Οδσωῦσ. 
Ὁμὐν. Οακοίὶο 1869, πο. 32 π|}} δοσωρδίοβ ρα. 798 Β, γόμων.. τῶν 

ἐν ράμμασι τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι τεθησομένων. 

41 ἀκοδέχεσθαι ἰα οομδίχυοὰ ΣΝ ἃ σοιτεϊνο Ὀοΐονν 96 ΒΕ: ἨΘ τοΐσξ 
Βοχ9 δηὰ ἀἰγϑοῖ αἰΐοσσωσὰβ, Ἑ, αἷδο ἔακο ἐμθ οοὩβὲσ. 88 ἃ σϑηὐγο 

ΔΌΒοΟΪαἰθ. 66 76} ᾷ 8ὅ. 24 ταῦτα τοΐοτα ἰο ἰδ Ῥτουϊοῦβ 
δββοσίΐοῃ ὑἰμδὲ ΠΑΣΊΏΟΣΥ ΔΒ Θοσαροδθα ᾿σίοσς ἐο ἐδθ ἐπίηρα το 
ὝΘΙΘ τοαυϊγοα ἴοσ ἰΐα οοτωροαϊξϊοῃ. ξυμβαίνει, Δα ἨΘ ᾿δΔΥΘ ΔΙτορν 
λιοὰ οδοαδίοι 0 οὔδθευθ, ἀθηοίθα Ἰορὶσαὶ ΘΟΠΒΘΟΏΘΙΟΘ. 7 ἐκ 

τῶν οὐδέπω ὄντων Υἱξ. [6 ὈοὰΥ δηὰ ἐΐδ δΘοσωροπθαὶ Ῥασέβ. 28 
τοιοῦτον ᾧ Ξι τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνο ᾧ: Ἡοϊμπά, αποῖοα ΒοΡ. 1, 849 ν 
τοιοῦτοι ἄρα ἐστὶν ἑκάτεροι ᾿αὐὑτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 60 20] 8 ὕὅ94, 3 
Οδδ. 8. Ῥ. ὅδ, 9 ἄνευ ἀποδείξεως πιξποσςξ 4 εἰγίοέ Ἰοχίοαὶ 

ἀοτηοποίχαιίου, μετὰ εἰκότος τινὸς “ὙΠ ἃ οοχέαίπ διδλοῦυης οὗ ὕσοῦθ» 
δ ὲγ' θὰ τρδὲ δ)ιουϊὰ ὕο ἰπουρὰὲς οὗ ἔποδθ δυρυχηθηέε, 15 βἐαἰθὰ 

ἰγϑοῖν αδἰξοστασὰβ; Ῥίδίο χαΐϊρ ἐμ ἤατὸ οοπεϊπιυθὰ καὶ εὐπρε» 
ποῦς (οἵ. ΤΏσο. 8, 88 τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγον ἐκπονήσα: παράγειν 
πειράσετα), Ὀπὲ τγοίοζα ἐδ9 ποῦ (ἰν. 8, 11 ἡ εὐπρέπεια τοῦ 
λόγου). 13 ἀλαζόέσι '" οδοοίδ:᾽ ἀλαζιν, ψευδής ΤΊ Τοῦ. 18 

αὐτῇς ἔστιν "Ὀαϊσησε ἰὸ 67." 10 ἱκανώς “05 δαϊξείδοξοσγ 
ονδάθῃοθ.᾽" 

ΧΙΠΤΊ, ν. δῦ, 28 ΟὩ παρά αἴϊος ἄλλο 500 76}7 ἃ 637, τη, 8 σ-. 
4290 ἡγεῖσθαι “ἰο ἰδΔκο ἐδο 1Ἰορὰ" διὰ δὸ ἰο Ὀ6 Ῥσίοσ ἰο ἔϊιθθδὸ ἐπίῃ σα. 
Ῥ. δθ, 1 ἐναντία δ:ιιουϊὰ Ὀ6 ἰοἰῃοὰ πίὶξδι κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαε, 

θ ἐνδέχεται "ἷξ ἰδ Ῥοπδὶ 16: ἐδ οτσίπ δ] ἀχρσϑεβίου θοϊῃᾷ τὸ πρᾶγ- 
μα ἐνδέχεται “ἴδ0 ἰδίᾳ Δ]1ονπ."----αᾶλλον "ἰπ ἃ δἰσδοχ ἀσρτθο," 
ἧττον "ἴῃ 8 1088605 ἀθᾳ7166." 9 τοῦτο ὥστε: ΘΟΤΩΡ. Ὀοῖον 108 5 
ῬΏΘΣΘ ἨΘ ΔΥΘ ἐδΐο 58:16 οοπβέχησίξοθ, ὥστε τοϊ δ! ξ αἷδο Ὧ6 οχαὶ- 
1ο...---.-«καὶ κατὰ τὸ σμικρ. “ΦΥΘῺ ἱπ ἐδ ατρδιϊοαὶ οχίοσί,, ἸῈΦ 

10--- 
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ηυσεέΐοιι ἰδ: 68 ὁ0π0 δοτϊ 6 Τηο0ζ6 ἃ δουϊ ἐδδη δηοίδον, [δὲ 86 ΟΣ θ 
ῬΒΔΔΥΤΟΟΌΥ ΘΔ ὍΘ ΒΟΙΥΤΠΟΣΥ ἱπ ἃ ἷρσοῦ ἀθατθθ ἐπδλὰ δηοίμοῦ; ἴῃ 
οοκπδιϊέπεϊηα ἐδ0 χοράϊηρς οὗ ἔθ ραδδασο, 1 [ἰδνὸ ζ0] στοὰ γα 
Ἐουδᾶθ᾽ 5 οοπ͵οοίασοα ἰῃ Ὀσδοκοίηρσ μᾶλλον δηὰ δΔὐάϊηρα ψυχὴν Ὀοῖοτθ 
γνχῇς, ἩΝιοῖΣ δΟΟΙῺ8 ἰο ὯὉΘ ὨΘΟΟΒΒΩΣῪ ἰῃ δοουσάδλποοθ Σὲ Ρ]δίο᾽ Β 

ὯΒΔρΘ: 860 ἀἰγοοίΥ ὈΘΪΟῪ Ρ δηὰ οἶδοσ ἐπβίδῃοϑϑ οο ]Ἱϑοΐθαὰ Ὦγ β.411Ὁ. 
ου Ηΐγν. τοοὶ. 209 ν. ΤἸΏο οχρδηδέΐϊου αίτϑῃ οὗ ἔδο Αγβὲ μᾶλλον ἱδ, 
Ϊ οομέοξα, ρουίϑος υ πο εἰσὶ Ὁ19 ἐο χθ: “αἰ ΑἸέοσ αἰΐθσο σοδαὶβ υἷι 
δίατο Τολρίβ δὲ σαΐπῦδ 80 τοϊποτὶ ργδὰσ 806 ἐραῦπι δἷξ, δ; .᾽ 
ΔΔΙ αἰναγα ἰΔκὸ ἐο ὉΘ ἃ ΒΌΓΘ δἷρῃ οὗ ἃ τοῦς τοδϊηρ, 1 πη κίησ 
ΟΥ̓́ΟΣ 8 οχρίδοδέϊοει σίνϑη οὗ ἐξ ὮΥ ἐΐα ἀοίοιιθτβ οδῦβοβ ἐμὸ σορὶοῦ 
8 δοδύδοδθ. 160 θεμένων " Βοάϊ, »χ. οἱ ἴοι. Π Ταῦ., πο 660 
αυλάοιπι πο ὑτοδδγυασίση, βοὰ θχχα. σϑοορὶς," δ. ΑΣ,..Β.: 1ὲ που]ὰ ὉΘ 
ἑηίοσοδίϊης ἰο κηον Κ΄ 8} 1.5 ΣΘΆΘΟΣΒ ἴοΣ το θος πα, θεμένων, ΔΒ πΘ 

ἈΔΥΘ Δ ΔΕΔΙΟΘΟΙΘ ἐπίδῃ ἀἰγθοῦ νυ δἰξοσπασὰβ 1. 28 ἰὼ ὑποθέμενος. 
ΔΒ ἔστιν "ταρδ}Β᾽ ΟΣ “εἰσηϊβοε," Ῥ. δ7, 18 γυχαὶ πάντων ζώων : 

δἔ8ὸ ὀΘοῃβϑῆτιθθοθ οὗ ἐδ6 Ὠγροίμοαϊα οὗ Βἰτητπιΐδβ που ἃ ὃ ποὲ ΟὨ]Υ 
᾿4δ0 οὐϊλίοχαϊλίοι οὗ 86 ἀὐπέϊποίέοιῃ! Ὀοένθϑ ἐ..6 Υἱτίθουα δηὰ ἐΐῃθ 

Υἱοΐουδ, Ὀπὲ δἷνο Ὀοΐπθοι τΏ8 δῃὰ ἐδ ἸΟΟΣ διε ΐνηδἶδ.᾽ ΘΕΡΡΕΒ. 
4] πάσχειν ἀν-εῦτι ἂν ἔπασχεν ὁ λόγο: "ἰδὲ ΟΣ δγγρυπιοης που]ὰ 
ΘΌΣΩΘ ἰο ἐιἰα πρίοτα Ὁ]9 Ῥοασὶίϊοη.᾽ 
ΧΙ, νυ. δὅ7, 24 τῶν ἐν ἀνθρ. πάντων ἷδ ἃ Ῥατιϊεἷνθ φϑοὶεἶνο 

Δδοροπάσεξ οἱ ἔσθ᾽ ὅ,τι ἄλλο, 80 ἄλλα μυρία: ἴον {1:0 ΘΟ. ΒΕΓ. 

860 1.. ΟἹ Αροὶϊ. Ρ. 87, 19. Ῥ. ὅδ, 4 οἵν ἐπιτείνοιτο-ε τούτοις ἃ 
(.οα. ἀοίοσηι.) ἐκιτ.---ἄλλο ὁτιοῦν πάθος κιτ.λ. -- καὶ ἄλλῳ Φτινιοῦν 
πάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοιεν. 9 φησί τις "δοΐδτῃ ἰθγθ 400 φαμὲν 
ἀἰοΐαμι οπὶ,; πεῆν.: 1 δβῃουϊὰ ταί πο ἐπίπὶς ἐμαὶ φησί τιδ Ξε φασίν; 
ναὶ δὲ δ σαὶθ (670 18 Ὧ0 ΣΘΩΔΒΟῚ ἴοΣ σμβησίηαᾳ, φησί ΠῚ ΒΟΟΣ 

᾿ δηῖο φήσει. 10 ὀλίγου: 5800 δογθ 80 α. 14 ταῖς ἐπιθυμίαις 

Κιτιλ.: [8080 ἀδξξνοα δῖὸ Ὡοὶ φουθζωϑὰ ὉΥ νουθετοῦσα, ἩὮΟΩ γον 
τρῖθοσ τοηυΐσοα ἐδ) δοο., δα ὮὉΥ ἀπειλοῦσα : ἱπείδιῃιοοδ δΔησϊοροι ἴο. 
ἔλθ Ῥεοδοωξ 0890 ᾿δὺϑ Ὀθδῃ οἰ θϑο θὰ ὉΥ ἐδ: Θοζησαθη δίοσδ: [ΒΟ ΟΣ. 
Ατϑοραδς. ὃ 48 ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷἬς ἐτάχθησαν, θαυμά- 

᾿ ζαντες καὶ ὁμιλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις ψρωτεύονται., ΤιγεὶδΒ 'ὰ Αῃᾶοο. -᾿ 
ᾷ 88 εἰς τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται ὥστε καὶ παρασκενάζεται τῇ 
πόλει καὶ πράττει καὶ ἤδη δημφγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν 
ἀρχόντων τισί. ἩΚΙΝΡΟΙΥ. 814}1}0. δὰ Ῥίοαίο Τορα. 11. 984 κ, 12, 

Φδέ 5: ναὶ ἐδ Ῥδββαρὸ Ἡδίοδ 9 ηποίοδ ἴγοσα Ββορδιοοὶθβ, Ασιεΐᾳ. 

δ87, καὶ συμμετίσχω καὶ φέρω τῆι αἰτίας, Βα ποίη ἩΔΔΊΟΥΟΣ ἰ0 

ὧο αἰθδι ἐδμὶα γοΐμέ, δὲ ὟΤῸΧ 5 ποίθ ἩΣΠΕ ὃὉ6 πυδιοίσμξ ἰο ΒΠΟΝ, 

Βαὶ οὐὰ Ῥχοίδᾳ. 837 Δ, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶ 
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[86 νοπέομοο Ὀορίπηΐης τἱξ ὅσω: μύ 16 ἀοραρδαπὲ οἢ μὴ φοβηθῇ : 
800 ΔΡΟΥΘ 77 5 διιὰ ἴγτοροα. 193 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ αὖθις διασχισθύήσεται. 45 τοῦ 
σώματος ἰδ οὗ ΘΟΌΣΒΟ απ, οδ᾽οοξ, “ἴῃ [86 δορασδέΐϊοα ἥζοσα ἐδ 
πῬοάγ.᾽ 46 διαπτομένῃη ἰδ ἴμο τοδλΐϊης οὗ ἔδο Ὀοδὲ τοδα., διανγα» 
μένῃ οἵ [0 χ)δ6. οὗ 1068 ΤΑ 11 : 70Σ ἐδλο80 ἔννο ζοστηδ 800 Ῥοζϑοῖ οὔ 
ἙθαΣ. Μοά. 1, 

ΧΧΧΥ͂. ΑΒΕ ΝΜ ΤῊΞ ὈΙΒΟΌΒΒΙΟΝ : ΒΟΟΒΛΔΊΕΒ ΤΧΎΣΕΕΒ ἘΠῚ ἨΒΞΛΈ- 

ἘΠῚ ΤΟ ΒΥΔΈΤΕ ΤΗΞῚΒ ὈΙΨΕΙΟΙΊΕΒ ΔΒ ἘῸ ἘΠ ΒΟ ΕΝΤΩ. ΔΙΣΌΒΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΣ ἘΧΑΜΡΙΙ͂Σ ΟΥ ΤῊΣ ὉΥΣΝΟ ΒΉΛΝ. 

ΔΒ ἣν πρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ "110 τὯΔ8 ὈΌΕΥ Ἡϊΐδ ἰδο0 ἀἰδοοῦτεο Ὠοϊὰ ̓ἢ 
“ἰοΐῃδ ογαῖ ἐπ βοσιωοῃθ᾽ (οἱ, Ηοσ. δι. 1, 9, 3). Ἐὺοσ ἐδ89 δο;βίσ. 
ΘΟΣΩΡ. Φοϊζ, ξ 638, τι.1. Βιἀ6]1, 8 128, 6. ἸἘποΙϊήρδοι ου Ῥαδοης. 
949 οσ, 40 ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο “88 Οἷι Βθοΐης Εἶτα ἰὲ δοοσωϑᾶ, 

Ῥὶοοπαβὲΐο οχρχϑδδῖο Ἡΐΐοὶι ΟΟΟΌΣΕ δἷβο Τίσα. δὅ2 Ξ, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, ἀιὰ ἰ6 ἱταϊἑαἰθαὰ ὮΥ ΒΟΎΘΣΔΙ ἰαίοῦ ττὶΐοσα. ἘΣ ΧΔΟΙΪΥ 
ῬΔΣΑΪΙοΙ ἐδ ἐ)9 ἐσχη οὗ ῬὮγαδο ἰὰ Χοη. Οὐτον. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 

θεοὺς: σὲ ἐπαναθεασόμενος ἦα, ὁποῖόιξ τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 

ψυχὴν ἔχων. Οοὐδᾶοθθ ΔΡΕΙ͂ ϑοσωρασοθ ΒΏΡ. Ησσο. ΕῸςσ. 1002, εἰκών, 
ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, ἸΠαλλάε. Ῥ. 48, 8 μών μή: Φ61ῖ, ὃ 878, ὅ 

(Ρ. δῦὅ8). οἱ, Ρ. ὅδθ, ὃ ὅ8ῆΏ.Ἱ 4 λέγεσθαι ἰδ {1:60 ζοτπιαΐ!θ ᾿τρθε- 
ἔδοῖ ογθ πδοὰ Ἡΐὶδ σχοίθσγοσιοθ ἐὸ ἃ Ῥχζουΐϊοῦβ ἀἰβουδδίοι : 866 δἷβο 
[86 οτἱϊ. ποίθ. β οὐδὲν λέγω 1ἱξ, ΓΙ Βδγ ποίη ᾳ,᾽ ;.6. ὀΘομ βίο» 
ὙΏΔΕΙ Ὠδγο βαϊὰ 85 τοὶ ΒΡΟΚΘΏ. 7 καὶ αὐτοί ἰΒ ορροπϑδὰ ἴο καὶ 

αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 Ἐοσ ἐδ ἱπδη. ἂν λεχθῆναι 566 οχΐέ. 
Ὠοῖθ. 1δ Ῥογβοῃ" οὐβοσυδιΐοιι οὰ ΕΌσ. Ηθο. 21, πὶ χορασὰ 
ἴο ἰδο ἰγασίο Ῥοοϑὲβ “ ἀΐνοχε ἐθσροσζα ἰοϊΐθβ Ῥοσζηοϊβοοηξ τὐ ὮΔΠΘ 
γατϊοἐδίθιω ἀδὲδ οροσαὰα αὐυδοϑδίβαβθ υἱάθαπέυσ, β ΘΠ} ἐσιθ οἵ 
Ῥτοβο- ἩσίίοσΒ, ΘΒΡΘο4}}γ οὗ Ρ]αίο δῃὰ ΧϑορμοΣ : ἐπβέίδϑηοοβ δανθ. 
Ὀοθῃ οοἸθοοὰ ὈΥ Ἡοληάδοσί δὰ ἱ.1., Ὀὰ} ΠΟῪ ΣΏΔΥῪ ΘΟΒῚΪΥ ὕῦθ τυ] ΐ- 
ῬΙϊοὰ. 19 διάκειμαι οδμμποὶ Ὁθ ἃ Βυ ᾽ αποίλτο, πον μδέδηἀϊηκ 
δεὲ Ηοΐπδοχέ δηὰ Βαυῤέχηδηη οομπεί ον ἐξ 85 δυοὶ : 5600 θοΐον, 98 Δ. 

ΝοΥ ἰ8 ἔΏΘΣΘ ΔΩΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ἴοσ ἐμ ΐ8, 85 φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα δὰ 
βἱχαΐϊαν οἴου υϑσῦδ δῖὸ ἰουπῃὰ π|ιὶδ μὴ δηὰ υπχοἐβία κοϑῦϊο ἱπὶδα- 
ἔνοθ Ὑδπθὰ ἐδ8 Δρρυθθηβίοι ἰδ χοργοδαηέθ 85 οοσζέδὶῃ : 800 ἐδ9 
ἐπαίαποοα οοἸ]θοθἃὰ ὉΥ λας ἷδο ὃ ὅ20, δὰ 86 ᾿οοταχαθηίδίοσ οἱ 

Τδῦο. 8, ὅδ, 23, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 860 
8160 Βοάδμιοσα, ῬὨΣϊοῦτδ ν. 8; Βί 461, ξ 62, Ηοτθ τὸ εδιουϊὰ ἐδοχθ- 
ἴοχο δεβίσωϑ "ἐδδὲ ἐδθ δρρχκοξβοσδίουι δ ἐο βοοσαίδβ νοὶπιβ ἀϊδοοσζας 
Ῥοποὰ διωουχιέοὰ ἰο οεγίαίπέν ἰἱπ ἔμ τοὶπὰδ οἱ ἰδ ἐσίομὰδ ἔδιδὶ 89 

᾽ 

-- -π κ πΞοιαι 

πασαπσααναν--«-Ἰ--Ξ------ ὌοοὍ,. . .. . .««-͵ἘἘ Ὁ ΝΙΝ 
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ἯΔΕ δο.᾽ (ΟΕΌΡΕΒ.) 28 Οπο σοΐϊρηλ πὶδ ἐπὶ ΒΙοΙ 618 

οἱορκαΐς οουΐ. πλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ ἔνθ ΔΌΪΒΟΣΙΥ οὗ [89 ταδβ. ἰῃ 
δὲς ἑανοασ: πὶ 1ὲ που] ὕὉὈ6 τϑϑὶ ἐο οββδειρο ἐδ 6 ἰοχὲ πὶίπουΐ Δρρασγομὶ 
Ὠοοοβδῖγ. πλαστα καὶ μάλιστα ΟΣΡΓΟΒΕΘ8 ἔϊι9 δίγοησίδ δηὰ ἐυΐϊηθδ8 
οὗ [0 δοῃ(. 4 τὸν θεόν κιτ.λ, ἷ. 6. ΑΡΟΪ]ο, οἵ. Οἷα. Τπ56. 1, 
80. 4θ καταψεύδονται τοῦ θανάτου “ἘὨΘῪ ΒΑῪ [666 ἐπὶ ρα 

᾿ ει τορατγὰ ἰο ἀοδὲλ." 47 ἐἑἐξάδειν “Ὀγοδίδθ ἐδ 14δὲ Ὀγθδὶ 
ἐπ τρο]οῦγ." 49 ΤῈ ροπυΐπο Αἰέῖο ἔοστα που]Ἱὰ ὃ6 ῥιγῷ ὙΜΙΟΩ 
δοίῃ}}]γ εἰδιιὰβ αοτα. 617 ν: 2617, ὃ 289, 4, 6. Ῥ». 4,1 05 
Ἔἰτ9 οί εαίουι οὗ ἐδ διξΐοϊο Ὀοίοσε χελιδὼν 500 Ὡ. Οἢ ΑΡροϊ. Ἀ. 10, 12. 

᾿ς ΒΙΔ66]1, Ὀἱποεὶ, ἢ 337. 4 Οοὰάοδ οογρασοα Ορρίδι. Ογηοα. 3, 

δ48, κύκνοι μκαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείδοντες. θ ον ἐἾι9 
δυπείχυσίϊοῃ! διαφερόντωξ ἢ οοαρ. ὑοίον, θ9ὅ σα, ἐκεῖ εὖ πράξειν 

διαφερόντως ἡ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιούε. 8. ἱερός 6. ᾳ6ῃ. : 76],, ξ 618, 4. 
- οὐ χεῖρον ἔχω “Ὧοῖ δυῃι ἀοίοτίος." [566 ἷδο ΗϊάἀὰοΙ], 8 2, 0. 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοοϊνϊησ ὑπ σἱίξ οὗὁ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἔγοτι Αρο]]ο. Ηοσ- 
ΣΏΔΤ 5 ΘΟμ). το ἰοη θὰ ἐπ .}18 Ὀγοΐδοθ ὧδ ὙΘΣΥ Ἀ]οδδίης, οὐ χείρον" 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. "ἴο Πδτῇ7ε δ ὑγὸ- 
ῬὨοεο ΡΟΤΕΣ πο ἰηίοσίοσ [0 ἐμοῖσα ἔγσοσῃ ἐ89 τρδδίοσ (οἵ ρὑγορῃθουὶ." 

18 Ηἰγβοϊιὶς ὑσδοκοίβ μΆ πὰ Βέορδδηυδ: Ὀαὲ Θο δα ὑπδὲ}γ οὗ. 
᾿ ΒΘΟΥ͂ΤΩΒ ἐπεί μὴ προαφίστασθαι Βα ἰὸ Ὁ τορατάἀοἃ δ6. ΟὨΘ ποίΐου 

(Ξε προσκαρτερεῖν) δινὰ 25 ΔῈ Οχρδηδίοῃ οὗ ἐδθ ἀΐγ Θχρχοββοὰ ἴῃ 

ἔλέγχειν. 0 1. ἣ μαθεῖν ἴτοτα οἴμοι, ἣ εὑρεῖν ὉΥ οτἰαἰπαὶ 
πους! ΟὐμρΡ. θοϊον, 99 ν, σαρ᾽ ἄλλου μαθεῖν Δῃὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

41 εἰ ταῦτα ἀδύνατον Β6. ποιεῖν ΟΥ πράττειν. Οἱ. Ῥαττηοοϊά. 100 Α, 

φαῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. 48 ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κιν.λ. : ΘΟΙΠὉ. 
Οἰοοσο β ἐπιλιδίίοσι οὐ ἐπὶ Ῥαββασο, Τυδβα. 1, 80, ἐέαφης αἀμδίζαηδ. 

εἰγοιιπδρεείαπδ παεεὶϊίαπε, πιμῖία αἀύεγεα τευέγέπε, ἰαιπηπαπει ταῖς ἰπ 

“πανὶ ἐπι ἜΉ20 ποεῖγα υελί( ογαίΐο. Οθάοα ἰμπ8}}]}7 οὔδοσυθθ ἰδεῖ 
᾿ ΜΘ ὮΔΥΘ ΠΟΙ ΔῊ δἰ υκίοι ἰο [80 Ῥχουθυἱδὶ χρσθβϑβίος ἐπ᾿ ἐλπίδος: 
᾿ὀχεῖσθαι, ἴος πολι 600 Ῥοσβοι οὐ ΕΣ. Οσ. 8. ὀ[4ἠθ λόγος 
θεῖος δα δὰ Δισυμιθηὶ σουθδὶϑὰ ἰὸ ἴδῃ ὉΥ͂ ἀὐνίῃθ 1800: ἐΐθ ὁΧ" 
Ῥτοβείοι ἰδ ΟΥρμΐο, ὁοσαρ. ἐδ ᾿ἰμοα αποθὰ ὉῪ ΕπδοἱΌ5 ῬΊΒΘΟΡ. 
Ἑνδας. 18, 68ὕ, εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρενε, ᾿Ιθύνων 
κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ. Ἡογοοϊϊίαα, ἰοο, 
Ὁδοὰ ἐ1:0 δασὴθ ὀχρζοϑείουιι: Ὀϑθίοσο Ρὶδίο: βοχέ. Εἰσωρὶν. δάν. Μαΐ,. 

ἢ, 138. Ῥ. 4δ, 8 πρὸς ἐμαυτόν ΔΙΟΏΘ ὉΥ͂ Τ᾿ γΕ6], πρὸς τόνδε ἰο(6- 
ἴδον νἱῖι Οοῦθδ: 560 ἐπ ὑοαϊπηΐηᾳ οὐ ἔπὸ ομαρίοσ πόσο ἐξ ἰδ βαϊὰ 
ἔδοι Κέβηει καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ. ΤἸῊΒ ΟΒΙΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΜΜΙΛΒ: ΤΗΛΈ ἸῊΞ ΒΟΥΙ, ΒΕΙΧΟ 
ἃ ἘΔΆΜΟΝΥ, ἘὺΡῚ ΒΒ ἘΒΟΛΔΕΡΕΡ 28 ῬΕΒΙΒΗΙΜΟ ἩΠΙῊ ΤῊΚ ΒΟΡῚ. 
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Ῥ. 4δὅ, 1δ εἴ τις διισχνρίζοιτο "ὯΔο0 δήτι9 δὲ γοχῦα πρίν τι ἐκείνην 

παθεῖν Ῥτοϊδαίῃ, οοπέϊηθηξ, σαὶ ῬΘῸΣ Ῥαδγοι θα αὐδεὶ αὐδηάδιω 
δὐϊοϊυπέυν ἀοὶπμἂθ 86θὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.--- ἢ κατασατῇ : ἴατα 

ἀοτλύτω δροὰοϑὶβ ἐπίοσσ υοσυΐβ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἴῃ 
φυΐρα οὖν, υἰ δοϊοί, ἱπέοττι ρέαπι Βοστροῦθιη οοπίοχίς, βἷο ορέϊσοθ, αἱ 
ἐῃ βοσίβοῖθ ζασωὶ ἱοτὶ, οομβδοσοὶ οσαίϊο." ἘἨΞΊΝΌΟΒΥ, 10 ὁ αὐτὸς 

᾿ς ὥσπερ ἰ8 ἃ Βοιο δαὶ πορὶίσοιη!, Ὀπὶ ἰτγοηποηὲ οοπδέσποίξοι ἰη Ῥ]αίο 

διὰ οὐδοῦ Αἰέΐο ττίξοσβ, ποἰϊοθὰ αἷδο ὉΥ Ῥχίϑοίϊδιι 18 υ, 1105. Οἱ. 
Τόσα. 3, 671. 1 γεΐα 209 οθ. ΧοΏ. ΑὐδΌ. 1, 10, 10 ὧα. 8.66 αἷδο 

ἘΔ (611 ὃ 176. 86} ξ 809, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη: 
Βοκκος Ὀσδοῖκθίβ ἄν ὈθολΌλΘ 119 ἰδ ἸΠὰΟΣ ἐδ ἐτιρτοβδίουι ἐδοὶ ἑπΐδ 
ΒΘπίθ096 ἔογπιβ ρματὲ οὗ [8:6 ἀδορϑηάοπὲ βρϑεοῖ, ἰὼ Ἡδιίοδ ο.80 ἄν, 
ποιὰ Ὁ6 πτουᾳ, οἵ, ῬΒ1]ον. 68 Δ, ἥκονον».---Γοργίον πολλάκις ὡς ἡ 

ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν᾽ πάντα γὰρ ὑφ' αὑτῇ. 
δοῦλα--- ποιοῖτο. Βαΐ 85 ἐΐ)0 τη88. ΒΌΡΡροΣἑἡ ἄν, ἘΘ ΔΙῸ ΟὈ] αοὰ ἴο ὁοῃ- 
εἶδον ἐδθ εοῃΐθθοθ 88 ἃ ρασϑηϊμοίΐο οὐβοσυδίϊου, θχϑεαρὲ ἔσοι ἐδθ 
ΣΌ] 65 οὗ ἀοροπάθης δρϑθϑοῖι. Ὧθ ὑπολαμβάνομεν "ἨΠ6 ΒΌΡΡοβΘ,᾽ 

ἀοηοίΐης ἐδιαὶ ἐπα ΥἱθϑῪ τὧὧὲβ ἐβθη ΘΟΣΩΤΩΟΏΪΥ χϑοϑοΐνοὰ 85 ἃ βδἐΐβ- 

1μοίοῦῦ οχρίδηδίΐου οὗ [26 παΐυσο οὗ ἴδ δβοῦ]. γε θη οι ποὶθ 
ΟἹ ἐδ:6 ὑγϑβϑι Ῥαββαβο δονιίδί πα δ}} ἐπὶ δ Ὅ6 οοἰἸϊοοϊοὰ δὺυοπὲ 
(818 Ῥοϊπὲὶ: ἐδ ἰβ αίνϑῃ πὰ δὰ ΘΧΘΌΣΒΌΒ δὲ ἐ:6 οῃὰ οὗ ἔμθ Ῥχοδβοπὲ 
οὐϊιίο. ν. 46, 10 παραμένειν "ἰο 1Δ5::᾽ Ηἰτεοδΐσ ὈΟΙΪΥ βυνείὶ- 

ἐυΐθα ἐπιμένειν, τοίογτίης ἴο 80 6, ἩΐΙΟΓΘ ἐδ 9 5810 Θχρσϑδβδίοσι ΟϑοΌΣΕ 
ἧχι ἃ βοΐ δῦ Ῥαβϑοσθ. 

ΧΧΧΥΙΙ. ἸὙΜΞ ΟἸΣΕΟΊΤΙΟΝ ΟΥἩ ΟἘΒΕΒ: ἸΗΛΡῚ ἘΠῈ ΒΟΌΣ, ΜΑΥ 

ΒΌΒΥΙΝΕ ἸῊΞ ὈΙΒΘΒΟΣΌΤΙΟΧ ΟΥ̓ ΤῊΚ ΒΟΡΥ, ΥΕῊ 18 ΧΟῚ ΤΗΒΕΕΡΟΒΕ 

ἘΞΟΞΟΒΛΕΙΣΥ ἘΧΕΜΡΥ ῬΈΒΡΕΥΌΛΙΣΥ ΚΒῈΟΝ ὈΙΒΒΟΣΟΤΙΟΧ, 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ἰἰϊ, " ααΐη τοδροπαϊ! " 1ἰκο ελι5 Τ,δὲΐῃ ὁ Χ- 
Ῥτοδβοίοῃ, δὶ ἐο δὰ οσωρμδέΐο οοσαυσμδηᾶ, 61} ἃ 403,8. 42] χρόνου 
ἐγγενομένου ἰδ αυἱίθ ἃ ἰοτταῦϊο ἰῃ Ταπογάϊάθε (1, 118; 4, 111: 8, 9) 
δυὶ Ἡογοδοίυδ (1, 100; 3, 124: 175: ὅ, 92), οὐχαρ. δ᾽6ο Κ'γιωροα. 
184 Δ δῃὰ Ῥγοίαδᾳ. 889 ΚΞ, ἵνα--- χρόνο: ἐγγένηται. 21 ἔπειτα δέ: 
Ἡοϊηὰ, δὰ βέ4}}}. οσαὶξ δέ, Ὀθοδυδο αδἰξοσ εἶτα δῃὰἃ ἕτειτα ἱξ ἰδ 
ϑΏΘΣΔΙΪΥ οεἱ θὰ; Ηοτιλδη ΒΟΎΘΥΟΣ ᾿πδὲὶγ οὔβοσνοα ἐμαὶ ἐμπὶθ ἰδ 
ὯΟ ΣΘΘΒΟΣ 10 Σ ἱγηοσίης, ἐδ δα οσὶγ οὗ ἐμ Ὀοδὲ σϑδββ., δ ἐδ: .9 
ΔΙῸ ΔΙ8Ὸ ἰπβίρπιοθο ἱπ ἩΒΙοΣ δέ 8 τοδὰ δίξεσς εἶτα διὰ ἔσεισα. Τ80 
ἰπῆη. ξνγχωρεῖν διὰ ὑπερδικεῖν ΔΣΟ οὗ οοῦσθ ἀορομάθῃξ οἱ δοκεῖ μοι. 
χρῆναι; Ὀθυΐὰθ6 ἔλλ6Σ90 8 ἃ εἰἰσιξ δι δοοϊπεὲο ἰῃ ἐ86 ομχίδείοι οὗ ὃ 

Ὀεΐοξο ἐὰν μή. 21 ἴ, ἐάν τι δ. προσέδει» ἷ.6. 1ἴ ΕΙΘΥ ΔΡΌΘΑΣ ἴο 
ΒΩΥῪ δωγίλιίης ἔσὰθ: ἐπ ποεὰ προσάδειν 8 ὯὩ0 ἀοιδὲ οἰνοδαι ὁ 
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δεοουτὲ οὗ ἔδο Ῥτονΐουδ ἀϊδοσδοῖοσι οχι ἐδο δοῦϊ δοπείϊδοζοᾶ 86 ἃ ἀρ- 
μονία. 8.66 θεῖον 923 σα. 45 θράττει "ταράττει, κινεῖ Ἰταδθιδ. 

49 εἰς τόδε τὸ εἶδος ἰ.6. [80 ὨσΔη ὈΟὰγ τὶ ἀνθρώπινον εἶδος 78 σ. 
---- οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποῖ τοϊταοί,᾽ Δ ὙὉΣ ἰγοχυδπὲ οχρζοδβοΐοι 
Ῥιαΐο, 6... λίοῃιο 89 ν. Ῥυοίδᾳ. 8δ4 πκ' Οδαδσιωϊά. 166 ο, ἀοσς. 

461 νυ. (ἸΥγείοι.): 5806 δἷοο Ἠϊὰ 611 ἢ 111. Ἐοξ μὴ οὐχὶ 806 0". 
Ῥ. ὅ92 8 δθ6. ΥῬ. ἐΐ, } ἐπαχθές 118. ΦΡυΣάθ,μθΟΣΩΘ;:" ἐπθ ποχὰ δ 

ΒΟΥΟΓΆΙ ἐἰπη)θ06 υδοὰ οὗ ὀχαρρογαίθα Ῥγαΐβαα. 8 τῦδε 60. ἱκανῶς 
ἀποδεδεῖχθαι.-------ὧε μέν ὯΔ6 πὸ δυραοαισηξ δέ ἰο0 οοττοβροπὰ. 

Βαυὶ, .ὧ6 δία. ἱμδεῖγ αάγϑ, ἐ06 τσὶίοσ ἱπέοῃἀϑὰ οὐσία} ἰο 
οομεΐπυθ μἷδ βοπίεμοϑ ἐπ ἐϊι9 01] ον πρὶ ΤδηΠοΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 

οκαὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. β ἂν φαίψ: ἴος ἐδο ρμοπἰξίου οὗ 
ἄν 566 π, οἱ Οτἰίο δ2 ν. Βἰἀ(611} 8 296. 7611 8 481, 8 οὐπ. 4, 10 
τὶ λέγειν "ἴ0 ΒΑῪ Βοιηοίίηρ ποοὰ, πο] ἰοππἀθὰ :" ἢ. οἱ Οτἱο Ρ. 4ὔ, 
8. 14 ὥσπερ ἂν .ιδ8 τιοὶ {1:0 50η80 οὗ ὥσπερ ἂν εἰ, ἐπουρῇ Ηοὶῃ- 

ἀοτῖ ἰ5 ἱποϊϊηϑα ἰο Ῥὶ {πὶ ἰπΐο ἐ}:6 ἰοχὶ: πὲ πὸ βιιουϊὰ δἰ ΡΥ 
ἐσδηίδίϑ " ἐλιὶβ βθϑ8 ἰ0 ΣΩ9 ἰο Ὁθ δαὶ τὸ οι Θᾳ0}8] ᾿υβίοθ 28 ἃ σζδῃ 
σϊσς δρεαῖ' ὧσ, 860 δἷδο 2611 8 868, 8. 1δ ἴσων: ἷἰξ ἰδ 
ἀἰδῆου!! ἰο ἀΐδοονοῦ ΔΏΥ δαὶἱδίδοίοσυ στουμπὰδ ἴοσ ΕὈσαίοσ᾽ Β οοῃ). σῶς, 

ἐπουσζἕι Ηοϊπὰ., Ηοσ. δηὰ Ηἰἱσβοηϊα ΔΡΡεουο οἵ ἰδ; σὲ 8 οὗ ἐτ)- 
Ῥοείδῃοθ δοσθ, ἰδ ἐμ ἰάϑθα οὗ οχἱβίϊῃ , δηὰ ἐμπὶβ ἰ8 βυ δ])ο ΘΕ 
Θχρσοδβοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσως ἰῃ ἃ Ῥοαίἐϊνο δϑβογίϊΐϊοῃ [8 ὙῈῚῪ ροοὰ 
ΔυΪΒΟΣΙΥ: 660 ΔΌΟΥΘ Οὐ 07 Δ. ἾΤπο ΟΟσΌΣΓΘΩΟΘ οἱ σῶς διὰ σῶν ἰπ 

8.ὸ οοπεϊππδίΐου οὗ 6 ἀἰδοιπδββίοι 18 Θοσίδι ΠΥ στὸ δυχζυπιθηῖ οἰ 0 Σ 
ἴοΣ οἕὐ δραϊμπδὲ Εογεῖοσ. 477 οὐδέν τι α0.4]16 65 ἐμο δα). φανλότε- 

βον δΔηὰ ἀσθενέστερον. Ἐοτν 116 Δὐάλίΐοι οἱ μᾶλλον ἴο ἃ δοτηραζοῖδνο, 
806 ἐδι9 οὐὐίοΣ᾽ ποθ οἱ Ρὶ. ΑὉ]. 419. ΗδθγΘ ἐδπ|ογ9 ἐδ ΣΏΟΥΘΟΥ͂ΕΣ ἐΐ)θ 
Θχοῦδο ἐμδὲ οὐδέν τι μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΕΥ͂ ἰΓΘΟαΌΘΩΥ ἐμ {}16 Βθη5θ 

᾿ Φηῃργεχέμοῖοβα." Ὁ, 48, 1 μέτρια ᾿'ΔΡγχοργίαίο μη ρΒ.᾽ 83 φαίη 
88. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "16 ΔΙ]υδἷοι ἰα ἐο 1:6 Ηδτα- 
οἰϊέοαι ἀοοίχίμθ οὗ ἃ Ῥεροίιὶ δυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
ΨΔΐοῖι Ρίδίο δοοορίοὰ δα ἐσθ σορδγάϊπσς ἐδ ἰοχίασο οὗ ἔθ Ῥοὰγ.᾽ 
ΘΕΌΣ ΚΕ. 11 ἐπιδεικνύοι: 580 0618 418,1... Ἡοϊηπδοτί ἑμίηϊια 

ἐδοὶ ἂν ουκδιὲ ἰο ὃ ἑπποσίος δίϊος φύσιν -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας 
δά ἃ τοἀυπάδιηςξ οχρτχοβαίοι ἰος ἀσθένειαν. 80 Ιοας. 12, 9068» ἡ 
ψῷ: φυλακῇ: φύσιε:- ἡ φυλακή. 14 ἩΗϊνβομιίᾳ οοιθοίαχοθ ἔσται 
ἑμοϊοδα οἵ ἔστιν, δινὰ ἐμΐδ ἰδ ῬΟΣΒΔΡΟ σἰρδῖ: 860 ΟἿΌΣ οΥἐἶδαὶ ποΐθ οἱ 
».41,38, 1444. Ὑτοχιεῖ, ὁ οΣ ἰΐ σὩ 9 ἯθΓ9 ἰο σγδηΐ ἰο δὴ ὁρροῃθῃὲ 
(τῷ λέγοννυ) ονδι τοοε9 ἔδΔ γοῦ δ Ῥεϑδβαμὲ χοροῦ: ἔε8θ9 ποτὰδ- 
ἃσο ὐλτοεοοὶ ἰο Βἰπιτοίοα. Ηοΐμάοτί τιδῖκοι πλέον ἀθροπάθες ὁα 
λέγοντι δοὰ ἰσαμεῖδιθο 'Ὥδπι οἰΐδηλ εἱ ααἷἱα δεηοηϊί δίων οἱ αυἱ τοὶ 
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»ΐπα οὐποοᾶδέ ΄υδιὰ ἔπ, ἰογρίθηβ 111} ποο Ὡβόῦ βοΐπσα οἷο, ̓  Ῥὰξ ἐλΐφ 
Βοθσωδ ἰο ὃὉθ δΒοιιοτ μαὲ ἰοτοοὰ δὰ Ὡοΐ 80 πιδίθσζαὶ δα [Π)0 Θοσιδέζῃο. 
ἐΐοι σϑοοχοσαθι θὰ ὮΥ τ. 19 αὐτό “ἴλο ἑδίης ἐὰ ᾳφαοκίίου," 
86. {.:0 δου], Βοῖον, 109 Δ, τὸ αν πάμμεγά τι εἶναι αὐτό ἩΠῈ 
Σοΐοσζομοθ ἰο ἃ οιοΐϊῃΐηθ, τὴν γῆν. 40 ψὑὙνυχὴν διουϊὰ ὃθ ἐσατ8- 
Ἰδέθὰ “6 δου," ποῖ “186 δβοι].᾽ 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτω: ἔχει 
ΒΌΣΩΒ ὮΡ ΟἿ6Θ ΣΩΟΤΘ ἐδ γασίου δ οομέδηξ οὗ 86 Ῥχοἰδδὶδβ, ναΐ ἔθη 
ἐπείοδα οὗ ρ]αϊεγ ραξέης ἐδθ οοποϊπκίου ἀσανσῃ ἔγοτα ἐδ Ῥχοοϑάϊης 
Ῥτοζωΐδοβ Ὀοίοσθ 18 ἴῃ ἃ ἀἰδέϊποὶ ἔοστα "1 σοδυϊδα ἐμοὶ ἐμο ἰτὸ- 

ΣΟΥ δ ἐγ οὗ ἐδο δου] ἱδ ποί ῥσχουϑὰ δὲ δὶϊ,, 9 δρϑδκοσς δραὶῃ αἷνοα 
8 ἱηγοϊνοὰ βοηίθῃοθ 1 ἀουνὲ Ἡμοῖπος Ῥίδίο νουἹὰ δυὸ μὲ ὁ 
Βοιιέοσιοο 11κο ἐμὶπ ἰπΐο 9 ταουδλ οὗ Βοογαίθβ, 8 ἰὲ σἰτοα ἐδ σοδιὰθὲ 

ἔδιο ἐτωργοβδίου ἐμαὶ οὔθ 15 σοργοδοηξοὰ δ δὲ δκπδγὰ κροθῖοσ, 
ῬΘΟΔΏΔΘ 8:0 ἐδ ποΐ ἃ ΟἷοΔΣ ἑὨΣΏΝΘΥ, 47 θαρρεῖν θάνατον -ε 
θαρρεῖν θάρρος θανάτον: 880 {8:0 Διιδλ)οροῦδ οοπβίστιοϊλομβ οοἸἸοοϊοὰ 

Ὀγ 56} καὶ δῦ0 ὁ. 90 ἀνάγκην εἶναι ἰ6 οοποοὶγοὰ ἐῃ ἀοραπάθηοθ 
ΟἹ προσήκει ΟΣ ΣΔΙΒΟΣ εἰκός ἐστιν Ἡιοῖ δμουϊὰ ὃδο υπὰἀοτπίοοὰ ἔχοξῃ, 
προσήκει, 

ΧΧΧΥΤΙΙ. ῬἘΠΑΞΡῸ ἹΝΤΕΒΕΟΣΤΒ ΗΙΜΕΕΙΨ ΔΝ ὈΒΒΟΒΙΒΕΒ ΒΟΥ 
ΤΉΞΒΕ ΣΉΟ ΟΒΣΕΟΤΙΟΝΒ ΑΥΕΚΟΤΕ. ΤῊΞ ἨΕΚΛΗΚΗΒ, ἘΘΗΒΟΒΑΤΕΒ Ἐχο 

ῬΈΚΕΒΕΒ ΗΒ ΙΝΤΈΒΕΒΙ ΙΝ ΤῊΒ ὉΙΒΟΟΌΒΒΕ, ΔΧΡ ΡΗΔΕΡΟ ῬΈΆΔΙΝΕΒ 

ΒΟΟΒΛΈΕΒ ΟΔΙΔῈ ΔΙῸ ΟΠΕΕΚΒΕΌΣ, ΜΑΝΚΕΒ ὉΌΕΙΝῸ ἸῈΝΞΠ ἩΒΟΣΕ 

ΒΟΕΝΞ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προειρημ. λόγοις ἰδ ἀοροπάθῃξ οα ἀπιστίαν ἴῃ δΔοοοχὰ- 
8:69 ὙΠ} 186 οοπαίχιμοίοςι οὗ [89 τοσὺ ἀπιστῶ: ΘΟΙῺΡ. δ 61,, 8688, 3,3, 
Ἰωοίεδὰ οἵ εἰς, ἔπ ποχὲ πΌΣΑΒ πιΐρὶιὶ Δἷδο ὉΘ ἐμ ἐπ ἀδίλνθ; δα ἱξ ἱ8, 

εἰς χηθ8 “ Ἡϊὶἢ τοχασὰ ἰο:Ὁ 2014, ἃ 62, 8 α. 94. εἶμεν---ἄπιστα 
ἢ: "ςοπϊπποίνυ Ῥοδὲ ορίδεϊνυχῃ ἐπΐοσίασ, ααἱα εἰκαϊ δοδίασ ἔρϑοβ 
ἀυλήξασθ οσδοθρίδθθ, πῦτι οἰΐδτλ τοὶ ὑρβίιβ ποΐασα ῬῸΣ 860 βρϑοΐδίδ 
15 οδβοῖ, ;ὐ Ῥσὸ ἐποχγϑ] οδβδοὲ παυοηθ, ηυοοίσεα ορίδέϊνυο 
δὰ χηροσϑπὶ σοὶ δορί δίϊομοιι, οομξυποίδνι δυΐοωλ δὰ χοὶ δὰ δυθ 
Θχροσίθσι 88 σιαξοηθι ἀοοὶσυοηδπι νυα]οὲ, αποὰ ἀἱδογίχηθη αὐ ποίθ- 
ἴα, δα σαί εἰν Βα ἐμὰθ [860 τοοάδοχιχι υδεϊαϊΐο. Χο, Ηο]1, 3, 1, 3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰν τοὺ: ἄλλους "Ἕλληναι διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳυοὰ ἱπ οορίἐδἐϊο!θ μοκίξασα) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἰε᾽ 
τὰ πράγματα ὥὦσιν (ατοὰ οΧ χοζΌσα σομάϊοϊοο δυδραηδιστω Θ8ἰ).: 
Τῆυα, ὕ, 96, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπως τῶν τε 'Ἐκικολών' 
εἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτει πα ραγίγ». 

φωνται ΒΊΔΙΣΒ, 60 δἷδο 961, ἢ 800, Βίἀἀ6)1, ἢ 06, Διὰ δερϑ-. 
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εἰδγ 8 89. - 1183 ἐσέρχεται: ἐμπΐα τοῦῦ [δὲ α ἀἰδατοπὲ δοχιείς.. 
ἐπ Χοιι. Μοσα, έ, 8, 8, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθνμηθῆναι. 

160 ἀντιλαμβάνεται “ἸΔοΒ ὨοϊΪὰ οἵ," ἱ. 6. Ὠο]ἀδ μοπβοβαΐοῃ οἵ τω6:; 
8ὸ Ῥασιω, 130 Σ, εἰ ἔτι καὶ οὔ πώ σον ἀντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀντιλήψεται. 18 ὥσπερ ’ 85 ἰὲ ποζο,᾽ ἰδ δὐἀδδὰ ἰο ὑπέμνησε οἵ 
δοεουπὲ οἵ ἐδο βοροπ δὲ βρογδεῖνο πμδ0 οὗ [89 ποξὰ ἴῃ {πα Ῥαδβδαρο, 
ὁπτομιμνήσκω Ὀεὶηρ οΥἱ σ᾽ 4}}γ υδοὰ οὗ 8 Ῥ6ΣΒΟΏ. 4] πῇ ὁ Σ. 
μετῆλθε Ἰ᾿ῖϊ, “ ονοτίοοϊκ." ΙΔ Δοἷϊ, 8 94, οὔδοττοβ ἐδδὲ ἐλιΐβ ἐθ ἐδθ 
ΒΔΤΩΘ ΣΟ ΔΡΊΟΣ 88 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγοι. 23. Ηοϊῃδοχ ἴθ 

Ῥοαϊεϊτο ἐμαὶ τὶ Ὀοϊοηρε ἰο ἀχθόμενος Δῃηὰ ποῖ ἰο ἔνδηλοι, δΔηἃ 3.411, 
διάοτδοι πἷβ ορἰπίοη. [1ὲ ὧδ ἀἱ συ] 0 500 ἩΔῪ ἐξ πεμδὲ ὯΘ 80, δὲ 
9 [οἱ ὙΟΙΥ ποοὰ 5056 ὮὉΥ ἰχϑιηιδίδείτς " ἀλὰ 9 ΒΟΥ ἰὼ δηγίδίης 
οἱ Βο ᾿τ͵δδ ἀσίνϑη ἰο βίσαὶ δ᾽ ὅο. 24 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἷἰε βαϊὰ, 
αἰ ἃ κἰπὰ οὗ ροτδοιὶβοδίϊοι οὗ [86 λόγος, 1κθ ὑπέμνησε αὐονο.---- 
καὶ ἱκανῶ; ἐβ. ' ἀἰὰ 6 δαρροτί εἱ5 ἀγραχησοηία πὶ δαὶ δίδοξουυ σϑᾶ- 
ΒΟΠ6᾽" πότερον ΜΟΙ Ὀερίηδ ἴΠ6 ῥχοοοάϊηρ αποακίΐοι ἰ6 τηρὰθ ἔο ἂο 

ἀπὶγ ἴον {16 αἷϑο, 86 ἰδβ οἶξοιι ἐδθ 6846 ἱπ Ῥίδίο, ὯΒ ἐκεῖνος 

᾿ δ τηδᾶθ ἐδ βυυ͵οοεί οὗ 80 ταϊδίϊνο οἰδιβθ, Ἡδ|119 Ἰοχίς8}1}γ ἱξ οὐσιιὶ 
ἴο ὃὉ6 ἐκεῖνον, 85 ἔνθ δυὐῦ͵οςοὶ οὗ ἐἶο ἱβηΐνο οἷδῦδθ. 8.0 ΒίΔ(ο]], 

8194, 80 τοῦτο ὡς ἡδέω:-- ὅτι οὕτω: ἡδέως : οὐοΙρ. Οείίο, Ρ. 89, 
17, πίει ποῖο. 31 ἀγαμένων ὶ.9. 1κθ σπθ νο ἀοἰἱρμίοᾶ ἴῃ 
ἔδο ἀἰδρίδυ οἱ [86 βαρηοὶν οἱ ἰιὲβ ἀἰδοὶ ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἐβ αἰμιρὶγ “βοστιοηολ δχοορίς," " 1ἰδίθῃοά ἐο ἐδμεὶσ σϑδδβδοῃΐῃηᾳ"--- 
ἔπειτα-- ἔπειτα: 8 Σοχ9 ἀδ08] οομείῖζ. που]ὰ ὃ ἔπειτα---ἔτι δὲ καί, 
νυΐ ἱπείδῃοοι οὗ [Ἐ δδθ οοῃβίσ. 8Β ἫἯΘ αν ΠΟΙ ΔΙῸ ποὲ ΣΕΣΘ; 
νοΐ Ηοϊπᾶ. δηὰ Κ'ὲ4}10. βανο οοϊ]οοϊθὰ ἃ κυδίοίοηξ ΠΌΡΟΥ. ἡ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλοι ' διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ ΤΙπιδοῦν, 
ἐὲ ὁ. ἃ κἰπὰ οὗ Ιονν βίοο.Ό. 12. ἔοικεν : 85 δὲ ουϊναχὰ σρδκ οὗ στο 
δὲ ἐο ἀδαῖλ οἵ ἱα νεϊονοθὰ τηδείοσσ.0 18 ἀλλὰ τί "πὶ Ἡδδῖ ἔθη 
(ουφὰε 1 ἰο ἀ0)} Τμΐβ οἰ ρεσαὶ ῬΏΓΩδΘ 18 γοῚγ ἰσοαθοηὶ ἰῃ Ῥ]αῖο. 

15 ὁ λόγος τελευτήσῃ " ἰΐ ΟἿΣ δισαϊησιὶ ἰ6 ἀοδᾶ," τι {1:16 δδιωο 
Ῥοσεοιϊβοοίίου οὐ ἐμ λόγος 858 Ὧ85 Ὀθ6η ποἰϊοϑὰ δρουθ. Ξ.81}. 
δοϊορασοα ἐδ ὀχρτζοβείου δ ὁ λόγο: οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται, 
17 ᾿Αργεῖοι: [86 υἱοῦ ἰδ ἰοἸὰ ἢγ Ἠοτοᾶ, 1, 83; ἴδ6' Ατρίνοθ Βαυΐηὺ 
1οεῖ ΤΏγτοα δὰ θοίσιας θϑαίθη ὉΥ ἐμ9 1δοθαδοσροηΐδηβ ἰοοὶς δῃ 

οὐδὲν ποὶ ἰο οαὲ ἐμοῖς μδΐν Ὀοΐίοσο ἔ|Π67 δὰ χοραϊγοὰ ἐμοὶ ἀοίοαδί. 

για. ΤΟΣ δρρσορείδιοῖυ αποίθβ Ρ[αί. Αρορδίμορτη, Ἰβοοῦ. 

458 Υ, τῶν δὲ ᾿Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, 
4 βᾳυμάζω"" ἔφη " εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱξ. ὦνα) νῦν κρείσσονες 

ὀγένεσθε ἣ πρόσθεν ἥτε." ὀ(ἀὅ ΤΏ τόνον πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡρακλῆε' 

ὧο τοσυϊλουοὰ αἷδὸ ὮὉΥ οὐδιας πείξοσα. ΤΏΘ δοδὸ ἐδ ἰμδὲ ουθ ὁ. 

- 
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ΤὯΩΔΣ οὗ Τγ617 διιοαῖ εἰσαιρῖδ τον δὸ ονεερονεεοᾶ ὃν δαραεξοεϊγ οὗ 
ποῖον. 41 τὸν Ἰόλεων: αἵ. ῬαθδοΣι. 8, ̓ . 369, Ἰόλαον μὲν 

δὴ τὰ πολλὰ Ἢ ραελαϊ συγκάρνειν λέγουσιν. σα, Ἡδεροῖοθα ᾿ὼ2 

ϑρδῖῖος πυῖθι ἕο Ηγάτο, Ηαδτδ δοαπὲ ἃ οσὰν ἰο δοδαὲϊ δεῖνα ἐπ ἔδιο 
βροῖ, κβο ἔδιοὶ ἨὨ6 'θπδᾶ οὐεημοϊιοα ἰο 6411 ἔος ἷα ἐγλοειὰ Ιοΐουσ ἴο 

Διο δἷτι, ἕωε ἔτι φῶς ἐστί: ναι ἔδο δαπὶ δοίδ, ὅοασ. μοὸ ἰο ἀξίως 
ἔδο νοΐδοι,, μεῖον 116 3, 

ΧΧΧΙΣ.--ΧΙ͂, ΙΜΥΒΟΡΌΟΣΙΟΝ ΤῸ ἘΠῚ δυσοξευῖπα ΔΕΟΌΝΕΝ - 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ἘΧΠΟΒΥΒ ἨΙΒ ΤΈΙΕΝΡΘ ΤῸ ΓΝΥΚΒΥΙΟΛΤΕ ΤΕΌΤΕΗ ἘΔΤΙΚΙΤΙΥ 
ΑΈΡ ἹΜΡΕΡΕΝΡΕΝΤΙΥ ΟΥ̓ ῬΕΒΒΟΝΒ ΟΒ ΟἸΒΟΟΜΕΊΔΕΘΒ ΔῈΡ ὙΠΊΠΟΟΣ 
Δ ὈΈΞΙΒΕ ἸῸ ΣΙΙ͂ΔΒΕ ΟΒ ΒΥΔΕΤΙΙΣ ΔῊ ΔΌΡΙΕΝΟΣ. 

ΧΧΧΙ͂Χ, ὑ. δ0, 20 Βοκκος ὑσίπσ μισολόγοι πὲ ΔΆ δ δδ5 εἷδὸ 
ὅδο διιδιοβοῦν δοοϑιξυδέξοσι φιλολόγοι: ναὶλ Οδεἐιης “Οἱ Αδοϑοΐδ" 
Ῥ. 819, ᾿.5}}}7 δαγδ ὑμδὲ φιλολόγοι που]ὰ τοοδὴ ὅς φίλα λέγει, ΘΟΣΏΡ, 
δικαιολόγοι ὁ δίκαια λέγων, ἀιιὰ Πποηοο ἐξ ἰοϊίοτα ἐμὲ πὸ εμπουϊὰ 
δεοθῃίυδίο μισόλογος, 47 μεῖζον τούτον κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 

ΣΔΟΤΘ οοζτοοῖ ἩΟυ]ὰ ὃὉθ τούτον---τοῦ λόγους μισῆσαι, Ὀαὶ 800 ΒΒ (611, 
8 168, Δ. 6, Ῥ. δ1, 4 ὑγιὰ πουϊὰ Ὀ6 ἐδ9 Σροσο Ὁδυδὶ 
Αἰξο ἑοσω: Ὁπὲ 806 761, ἃ 129, 3.---ἰπειτα εἰδηὰδ ἩΒΟΙΘ ΤῸ 
βῃου]ὰ οχρθεῖ οἰξ!ιος ἔχειτα δέ ΟΣ κἄπειτα: Ὀπὲ ἱξ 16 πδ06] ἰῃ Ῥὶδίο 
ο οτοὶξ δ οορυῖϊα πὶ ἐπὶ τοσὰ. 8.60 θοΐον, 90 8. 14 ὥσκερ 
ἔχει 80. τὰ ἀνθρώπεια. 15 8.4110. οὐδβοσυϑθ ἐμδὲ σφόδρα 41.118. 68 
χρηστοὺς καὶ πονηρούι, διὰ ποῖ ὀλίγονε. Βυὲ τδδὲ ὯΘ δαγε, ἐδδὲ 
ὀλίγον: Βμουϊὰ Ὀ6 χηρὰθ Θτηρ μι αὐΐο, ΒθΘ:Ὼ8 ἴ0 ΤΩΘ, ΒΟ ἴδσ 85 ἐΐ ὁσὰοῦ 
οὗ ποσὰ ἰ5 δοποοχζαϑα, ἐ0 ΔΡΡΙῚΥ ταΐδβοὺ ἰο ἔμο ἔτο δα ϑοῖλνοα Ἡδιΐο 

Βῃου]ὰ ὃ δῖοι ἰῃ ἃ Ῥχοζῃδηὲ 80:50, διὰ ἐδθῃ ἯΘ ΟΔῺ ἀΐδρθιδθ 

σἰτὰ ἐδο οοπ). οὗ Ηοϊμδοτί δὺο πδιαΐθὰ ἐο ἀουῦ]ο σφόδρα. Οἱ, 
δ᾽δο Ἀρρυϊοίυπ᾽ στουιδοσίης οὗ ἔδ9 Ῥαββαρὸ ἀθ ἀοοίσ. Ρὶδὲ. 2, ἡ. 32, 
ἘΠτᾺ. εεὰ αἀρνίπια δοποῖ εἰ εἶπε πιεαϊοογίἑαἰς ἀείενγίνποι Ῥαϊιοοα 
αἀπιοάμπι γαγίογέδημε, εἰ, μὲ ἴρο6 αἷξ, πιιπιεγαδέϊεδ ἐδξ6: ἐ08 αἰξξηι 

φμὶΐ πὸ μῖαπε ορίέπιξ πὸ ομεπίπο ἀείενγι μι οἷπῖ, δεὰ φιαεὶ πιεάϊε 
(μεταξὺ) πιογαξξ, ὨζΜΡΕδ 6886. 47 1. σοῦ προάγοντος ὉΥ ϑοκὶης 

120 ΔΌΟΥΘ πῶ: λέγει. 4Β ἀλλ’ ἐκείνῃ Βα. ὅμοιοί εἰσιν (οἱ λόγοι). 
Το δηλῖιο γοσὺ ἴοσ ἰπΐ6 δοῃΐθῃοο ἱ8 Ἡδηξίῃσ, δη ἃ τἮΘ ΒΑΥ͂Θ δ6 10 ΟὯΘ 
οὗ ἐδο δηδοοϊυξΐμα πὶξὰ ποῖ ἐπο δεπάοπὲ οὗ ῬΊδίο οὐρὰ ἴο ὈδοοσΩΘ 
(Ασοὶϊοσ. ῬῬ. δ3, 8 ἀντιλογικούε : ὀρ. Ὀοϊον, 101 π, πὶξ ποίο. 
4 οἷσθ' ὅτι: 8500 ΔΌΟΥΘ, Ὁ. 34, 156. .7 ἘοΣ ἀτεχνῶς Ἰοϊποὰ πίε ὑσο- 
γοσ υἷα] ΟΧΡτθδβίοσ δ 8069 Σι. ΟΣ ΑΡροϊ. Ρ, 8, 10. Το ᾿ατίρυς πνῶϑ βαϊὰ 
ἴο οὗδδῃρο ἐξα οασσοωὲ βουδϑὰ ἐΐσοθ τε ἃ κἰησὶο ὧδγ (Ἰὐν. 39, ὅ, 
Οἷο. ἀθ Ναξ, Ὁϑοξ. 8, 10): Ββαροϑ ἐδ Ῥγουασὺ εὕριπο: ἄνθρωποι 

(0 ἀομοίθ ἃ Ῥοσϑοὶ οἱ ἰφδξ δινὰ Θδησθ6 10 σοϊῃᾶ, ὃ ἄνω καὶ 

ΣΙΔΛῈ, ἘῈ, ' 10 
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κάτω στρέφεται ἸΔξ, "᾿8 ἰυχιοὰ προϊὰθ ἀοπῃ, 1.6. 411 ἰ5 Ῥτουρδέ ἱμπίο 
{19 υἰποδὲ οομίμεϊοιι. 11 1. δινατοῦ κατανοῆσαι ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 1 ἔπειτα αἴϊος ἃ ναχίϊοὶ ρίαὶ οοῃδέσ. 888 Ὀθϑὰ 
ποξἰοοὰ ὈΘίοσθ : 800 οἱ Ὁ, 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΏΘΘ 
8ο ἐδ διιμπογοά. 

ΧΙ, ν. ὅ2,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 56. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὅβ8, 4 εἰ μὴ 
εἴη πάρεργον "οχοθρὲ ἐμοί ΣῪ ᾿ΔΡΡΘΏ Ὁ ἐδ ψΔΥ̓ (ΟΔΣΥ) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 8.60 Βἰἀἀ6]] αὶ 70. ᾿δὃ αὐτῷ ἐμοί ἴδΒ ταοχο ΘΙ] δέϊο 
ἴδδη οἰἔπος ἐμαντῷ διὰ αὐτῷ μοι: οἷ. Βγιαροα. 220 Ξ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. ἙἘβαϊυγὰ, 378 Β, ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμέ. θ 

θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς ἰΒ Βαϊὰ ἸΤΟΙΪΘΘΙΪΥ “Ἰοοὶς ΠΟῪ 5618 }]γ." 
8 Ηἰτβοδίᾳ τοιυὰβ ἔσται, 560 δῦονθ 87 ἃ διὰ Σ. 9 ἀλλ’ οὖν - 
4π0]}, ἐδ δὲ Ἰοβϑὲ:" ἀλλά ἰδ οἶΐοηι ἰουμπὰ ἰῃ ΔῺ δροδοβὶβ αἷΐοσ α 
δβεπίθηοο ὙΠ Ὲ εἰ, ΘΟΣΡ. 6... Ῥτοίδς. 8ὅ84, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 
μα ἡδονῇ: ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ἄοοθπα ποῖ 

δοοῖι ἰο 120 ἰ0 σίνο ἴδ: 80:80 τοηυϊγθὰ ποσθ. ΟἿΣ ἰγαηδϊδίοα 1 . 
81.411 00 1088 ἀἰδαρυθθδῦθ ἰο ἔδοδο ργϑδοηὲ ὈῚ ΣΩῪ ἰατωθηἐδεϊοιβ.". 

Βαυΐὶ ει 68 ΟἿ Σωθ 8 "1658 ἀἰδαργθαα]ο Ὀοοδῖδο ἔ Ἰἰδιηϑοὶ," 
ΨΜὮ110 Κβοογ. ΘΟγ ΔΙ ἸΏΘΔΩΘ [0 ΒΑΥῪ ὁὈΘΟΔΏΔΟ 1 60 ποέ Ἰδτηθῃὶ.᾽ 

ΟὐσΡ. ἴδ: δΔδίοροῦϑ ρββββδρὸ ἥγιωροιβ, 176 σ, ἴσω: ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 
μεθύσκεσθαι, οἷόν ἔστι, τἀληθὴ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πεΐπιιΣ 

᾿ποϊεδίμδ ἐτο, δὲ ὧδ εὐγίείαίε πυέγα ἀΐκέεγο. ΤὨΪΒ ΤΘΑΒΟΏΣ ΠΡ ῬΤΟΥ͂ΘΒ 

ἴο ΣΩΥ τοϊμᾶ ἰμδὲ ἃ 1:1190 πογὰ 125 ἄσχορὲ οπὲ Ὀσίοτο ὀδυρόμενον, 
ῬΟΙΏΩΡΒ μὴ οὐ ἤἥ. 1Ὲ ἱβ ὙΘΣῪ δίσδηρο ἐδδὲ 20 οαἰΐος βῃουϊ ἃ δ Υθ9 
οοπίοχοὰ ει Ῥαββαρὸ ἀθβοσυΐῃς οὗ ἃ ποίθ. 11 ξυνδιατελεῖ 
ἐδ ἐαϊ. "ἪΠ1 σουλαὶη.᾽ 18 ἑαυτόν κἰαηῃὰδ ζ07 [16 τοὶ Ῥοσβοι 
ἐμαυτόν, 5606 αῦονο 78 5 δηὰ 101 5 Ὀθῖον. 10 τὸ κέντρον 

ἐγκαταλιπών: 8Ὼ ὉΩταϊδία ΚΟΑΌ]Θ Δ] πο ἕο ἘΣ ΏΡοΪΐβ᾽ 15. δὐουςξ 
Ῥοσίοὶοβ οὕτω: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Ἰὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 

τοῖς ἀκροωμένοις (οἵ. Οἷο. ἀθ Οὐ. 8, 84). 

ΧΙ,1- ΧΙ ΤΤ, ΔΗΟΟΜΕΧΈ ΕΥ̓: ΤῊΞ ΒΟΟΣ, 18 ΒΗΟῊΉΝ ΤῸ δξ ἃ ῬῈ1.- 

ΟΙἸΡΙΞ ΔῊΡ ΧΟΥ Α ἩΔΈΧΟΝΥ, 1δὲ, ΑΒ ΤῊΙΒ ΑΒΒΟΧΡΤΊΟΝ ΟΣ 58 

ἘΜΟΟΣΒΙΒΤΈΕΝΙΕ ὙΠΈΗ ΤῊΝ ΟΟΤΕΙ͂ΧΕ ΟΥ̓ ΒΕΜΙΝΊΒΟΣΧΟΕ, Φηᾷ, ΒΕΟΛΔΕΒ. 

ἘΠΕ ΒΟΌΣ ῬΟΞΒ ΝἨΟΈ ΔΟΝΙΞ ΟΥ̓ ΘΕΟΒΈΚΕ, ϑ:ἃ, ΒΕΟΔΙΟΒΕ ΤῊῚΒ ΤΗΞΟΣΤ 
ΟΠ, ΑΥ̓ΤῈΒ ΑΙΣ, ἘΞ ἹΜΒΟΣΕΙΟΙΚΗῚΈ ἸῸ ΕΥΡΙΔΙΝ ΤῊΞ ΚΛΟῚΒ ΟΥ 
ἸῊΒ ΟΑΒΈ, ἸἋΗΠΕ ΒΟΌΣ, 18 ἹΜΜΟΞΤΑΙ, ΔῈΡ ὉΙΥΙΣΧΕ ΑΧΡ ΤΙΩ͂Σ ΒΟΣΣΝΧΑΧῈ 
ῬΕΙΜΟΙΡΙΙ͂Σ ΣΝ ΤῊΝ ἘΠΧΔΝ ΒΕΙΧΟ. 

ΧΙ. ν. ὅ8, 21 ἀλλ᾽ ἑγέον “1οἱ τα Ῥορί᾽ «ἴωμεν δὴ κιτιλ, δθονθ 
18 σ. ΕΣ ἴ8Πο δογηδοίοι ἴῃ [80 ποχὲ δαῃίθσιοο 3.411. οοσωρ. Δροὶ. 
88 ν. Ῥτοίδᾳ. 888 ο. Β6Ρ. 8, 413 6. ᾿ 84 ὅμωτ ἩΪ ὁ νασίλοὶῃ ]θ 
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Ὧ)2α ἐδιο δϑτοθ 56:80 86 καίπερ ἩΠῚῺ ἃ μασὲ. "δι ἐπουρδ" ὧΣ “ἴοσ δὶ! 
ἐδιδὶ ἱὲ ἐδ." Οὐσωρ. ῬὨΣ]1ον. 13 5, Χοῖ. γε. ὅ, 1,36. 45 ἐν ἁρμο- 
γίας εἴδει οὖσα -ι ἁρμονία οὖσα, ΘΟ». Μοϑποχ. 349 Δ, ἐν πατρὸς σχήματι 
καταστᾶσα ἡ πόλι:. 47 ἀλλὰ 650. φάναι, Δ ὙΟΣΌ ΘΑΒΙΪῪ Βορρὶϊοὰ 
ἔτοζα 6 μγοοοδΐῃξς ἐνγχωρεῖν.---ἄδηλον 8 οοῃαπίτυοἃὰ ἩΠῈῺ μή, 
ὈΘΟΔΙ8Θ ἐξ 865 δἰπλοδὲ ἐῖθ Ὡοϊΐοη οὗ παντὶ φοβητέον. Ῥ. ὅά, 8 

οὐδὲν παύεται " ο66868 τποὲὶ ὁΩ0 ἱξ :" οἵ, 100 5, ἅπερ... οὐδὲν πέπαυμαι 
λέγων, διὰ Ἀϊὰ 6]] ᾷ 0. 138 θαυμαστῶς ὧετ: ΘΟΣηρ. Ὦοῃ. 

403. 18 δε ἡ οἴησις, τὸ---εἶναι : ὈΘΊΟν,, θέ 8, ἯΘ ΒΑΥ͂Θ ἱ ῬΣθ- 

Οἰθο [89 δδ:29 ΣΩΘΏΠΟΣ ΔῺ ἰπδηϊξἷγο δοηΐίθηοθ δὐάοὰ δα ἐδθ 
δροχογοϑὶβ οὗ ἃ βυδαί. 60 ἐξυγκεῖσθαι ἰ8Β ἰ89 Αἰξΐο ἔοσχτι ἐστι. 
βἰοαὰ οὗ ξυντεθεῖσθαι Μΐοῖι πουϊὰ, ΠΟΎΘΥΟΣΙ, Ὁ6 πδθὰἃ ἴῃ Ἰδίοσ αὐτοῖς 
ΟὨΪΥ: ἐ})0 ΧΟΥΘΊΤΟΣ οὗ ΤΩΥ οὐϊίίοι οὗ 0 ΑΡΟΪΟΩΥ͂ 8 ἐδθ Οδυνδσ. 
σαν. σαπςοίίο 1869, πο. 32 τὸ δοζρασζοβ ἴδῃς. 798 Β, νόμων... «τῶν 

ἐν ράμμασι τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι τεθησομένων. 
4] ἀποδέχεσθαι ἰΒ οοπέτῃοα ἨΣ2}} ἃ φοιξεῖνο Ὀοῖον 90 ΒΞ; ΜΘ τηὶρδξ 
Ἦθτθ δηὰ ἀὐγϑοῖν δἰϊοσνδσὰδβ, Ἑ, α͵8ο ἐακθ ᾽89 δομδβὲσ, 86 ἃ φϑΏΣ ἶγΘ 

Δοβοϊαίθ. 3.66 926] αὶ 48ὅ. Ω4 ταῦτα τοῖοζβ ἰο [06 Ῥσχουΐοῦϑ 
δδδοσίϊοι ἐμαὶ ΠΘΥΤΩΟΩΥ ΜῺΔ8 ΘΟΙΩροΒϑα Ὁσίοσς ἰο ἐδ ἐπίηρε ἩΔΐοΣ 
ἯΘΙΘ Σοαυϊσοὰ ἴοΣ 1.8 δοπιροδιξίοῃ, ξυμβαίνει, 856 ἯΑ Δ 790 ΔΙΤΕΘΟΥ 
λιοὰ οοοδδίοι ἔο οὔδβοσυο, ἀϑεοίθα Ἰορὶοαὶ ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ. 47 ἐκ 
τῶν οὐδέπω ὄντων Υἱξ. ἴθ ὈΟΑῪ δορὰ ἐξα δοσῃροιθης Ῥασίξ. 28 
τοιοῦτον ᾧ το τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνο ᾧ: Ἡοὶπᾶ, αυοίθα ΒΘΡ. 1, 849 ν 
τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 8.60 90]  ὅθ4, 32 
Οὕε. 8. Ῥ. δῦ, 0 ἄνευ ἀποδείξεως πἰέμουξ 6 εἰχίοὶ Ἰορίοαὶ 

ἀθιγοπαίχδιΐου, μετὰ εἰκότος τινὸς "ἩΠῚ} ἃ οοχέαϊῃ διροῦτὲ οὗ ῃχοῦδδ- 
Ἀλ γ:"᾽ θὺυὲ ταὶ βῃουὰ ὃὍ6 ἐπουρὰ οὗ [8880 δγφυτηθηία, ἱ5 εἰδιοᾶ 
αἰγοοεγ οἱϊοσπασᾶβ; Ῥὶδίο υαΐρῃς ἔπιθι πδνο οομεϊσιθαἃ καὶ εὐπρε. 
ποῦς (οἵ. ΤΏσο. 8, 88 τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐκπονήσα: παράγειν, 
πειράσετα), Ὁαὲ ρῥτοΐοσα ἔμ πόοῦῃ (10. 8, 11 ἡ εὐπρέπεια τοῦ 
λόγου). 13 ἀλαζύόσι "ομοοίδι:᾽ ἀλαζιόν, ψευδής ΤΊμλΔοΌΒ. 18 

αὐτῆς ἔστιν "Ὀοϊσησα ἰο Βοτ.᾽ 10 ἱκανῶν " οἱ πρδἐλείδοϊοσγ 
ουἱάθῃοθ." 

ΧΙΠΙ͂, νυ. δ, Ὧ8 Οπ παρά αἴϊος ἄλλο 500 961} ξὶ 637, τι͵ 8 5. 

20 ἡγεῖσθαι "ἰο ἰδῖκο ἔθ 1684᾽ δΔηὰ 680 ἰο ὃδθ Ῥτίος (0 ἴδο6 [ΐηρε. 
Ῥ. δδ, 1 ἐναννία Βπουϊὰ ὉὈ6 ἰοἱροὰ νἱ δι κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαε, 
β ἐνδέχεται "ἷξ ἰδ Ῥοδεὶν 16: ἐδο οτἱςἴ8] ἀχρσϑββίοιι Ὀοϊῃβ τὸ πρᾶγ. 
μα ἐνδέχεται "ἴδ ἐἱηρ 4]1ο8." --- κᾶλλον "ἷπ 8 Εἰρσθος ἄσρτοο," 
ἧὅττον "ἰδ 8 108δο: ἀθρτοθ." Ὁ τοῦτο ὥστε: ΟΟΣΩΡ. Ὀοῖον 108 α 
ὙὮΘΣΟ ἨΘ βαῦο ἐδ δδῖὴθ οοπβίσισίΐοσ, ὥστε τοὶ δἷδὸ ὯὈ6 οχωΐῖ- 
ἐοἃ.------καὶ κατὰ τὸ σμικρ. “ΦΥΘᾺ ἐπι ἐδ 6 διλδ11ο6ὲ οχίσῃς,᾽ ΤῈ 

10--- 
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αυσαίξοιι ἐδ: ΘΔ: Ο20 δΟΙΪ ὈΘ ΧΩ ἃ δου ϊ ἔπδη διοῖδοσ, [πδὲ 86 ὁὩ6 
ΒΘΙΥΤΌΟΣΥ ΟΔΠ ὍΘ ὨΔΙΊΠΟΣΥ ἰὼ 8 ἰσον ἄσρτοθ ἐμδὴ δηοῖμοῦῦ [τ 
οοκπαϊϊἑαϊπα ἰδ τορϊης οὐ ἔπ μαδδαρθ, 1 δυὸ 1ο] σνοὰ ὕδ 
Ἡουδβᾶδ᾽ 5 οοπ͵οοίοζοα ἐπ Ὀγδακοίϊησ, μᾶλλον διὰ δΔὐάϊης ψυχὴν Ὀοίοτο 
ψυχῇς, σΐοῖι σϑοηδ 0 ὯΘ ὨΘΟΘΟΒΩΙῪ ἱπ δοοοσάδηιοθ 1} ΡΙδίο᾽ 
ὯΒΔρΘ: 8600 ἀἱγοσὶϊγ Ὀοΐονν » δῃηὰ οὐδοῦ ἐπιδέδιιϑϑδ οοϊοοίϑὰ ὉΥ Κ.811Ὁ. 
οἱ Ηρ». τοδὶ. 209». ΤΏ9 οχρίδιηδέϊοι σίνϑῃ οἱ ἴθ διαὶ μᾶλλον ἰδ, 
Ϊ οομέοδδ, Ῥεσίϑος γ πηλη 611 σὶ0]9 ἴο τὯ6: “ἰ δἰΐοσ αἰΐθσο σοδρὶβ υ].8 
δίημο τιδρὶδ οἱ τοΐηυσ 80 ταϊηοσὶ σγαὰσ ποο ἐραῦπι αἰξ, διΐμυ .᾽ 
διὰ 1 αἴ πταγα ἰδῖο (0 ὯΘ ἃ ΒΌΪΟ εἰσι οὗ α Ὑτοῦρ στοδάϊηρ, 1 ἐϊηκίησ 
ΟΥΟΣ ΔῺ οχρὶδιηδεϊοει σίνοι οὗ ἐξ ὉΥ ἐξ ἀοίοσι 018 ἐδ 868 [9 Σοδοσ 
8 οδδοδο. 10 θεμένων '" Βοάϊ, γ». οἱ ὕοι. Π Τυῦ., ψυοὰ 660 
αυἱάοπι πο Ῥζοδαγασίσω, δοὰ Ἡεσω. σϑοορίς,᾽ Β.ΑΣ:.Β.; ἐξ που]Ἱὰ ὃ0 
ἑπίοχοδέϊης, ἰο κηον δ .8}1}.}5 ΣΘΔΒΟΙΘ ἴοσς σο ϑοξϊῃᾳ θεμένων, 86. ΜΘ 
Ζδανϑ δ: ΔΗΔΊΟρΟΙΘ ἐπδίδιοο ἀἰγοοῦ Υ δίξοσπασβ 1. 38 ἰὴ ὑποθέμενοι. 

Ὧδ ἔστιν "τΑ08Ὲ8᾽ ΟΣ ᾿εἰσιΐδοε,᾽ Ῥ. δ7, 18 γυχαὶ πάντων ζώων : 

“[δ6 δοῃβοηθῶοο οἱ ἐδο Ὠγγροίδοοΐα οἱ Κἰτημιΐοα που]Ἱὰ ὃὉ6 Ὡοὲ ΟΣ] 
᾿Ὧἤδο οὐϊἑοταϊλοι οὐ ἐπ6 ἱδίϊμοιλοι Ὀθένθοι ἔνθ υἱσίθου δα δηὰ [89 
γἱοίουδ, Ὀπὲ δἷϑο Ῥοΐπθοιι δ δὰ ἐδ ἸΟΟΣ δοΐπλα15. ΘΕΡΡΕΒ. 
4] πάσχειν δνεεὅτι ἂν ἔπασχεν ὃ λόγο: "ἐμδὲ ΟἿΣ κεράσαι! πουϊὰ 

ΘΟΌΣΩΘ ἰο ει πο: ]9 Ῥοαὶ οι." 

ΧΙΩΙΠ νυ. δὅ7, 84 τῶν ἐν ἀνθρ. πάντων 8 ἃ ῬΑΙΕ τΘ φϑαί ἴνο 
δορεπάθῃηςξλ οἱ ἔσθ' ὅ,τι ἄλλο. 80 ἄλλα μυρία : ἴον ἔ.:0 οοῃαίζ. 

866 Σι. ΟΣ Αροὶϊ. Ῥ. 87, 19. Ῥ. ὕδ, 4 οἷς ἐπκιτγείνοιτοτετούτοις ἃ 
(2Δοα. ἀοίοσηι.) ἐπιτ.--- ἄλλο ὁγιοῦν πάθος κιτ.λ. - καὶ ἄλλῳ. φτινιοῖν 

φάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοιεν. 9 φησί τις "θοάθχωα ἐυχθ αὯο φαμὲν 
ἀἱοίτπι 6δὶ,᾽ πεπεν.: 1 βῃουϊὰ σαίμοσ εἰϊπὶς ἰδὲ φησί τι Ξ- φασίν; 

δαὶ δὲ Δ σαὶθ ἐπιοχθ 18 ;20 ΣΘΆδΟῺ [0Σ οἰδηρσίηᾳ φησί πὶ ΒοΙΩΚΟΥ 
᾿ διαίο φύσει, 10 ὀλίγου: 806 δΔῦογο 80 α. 14 ταῖς ἐπιθυμίαι: 

κιτιλ.: [680 ἀδέλνοβ δῖ Ὡοὲ ρογοζωϑθὰ ὉΥ νουθετοῦσα, ὙὮΪΟΒ τοῦ 
Σαῖδοχ τϑηπΐσοϑ ἔξ δοῦ., Ὀὰξ ὉΥ ἀπειλοῦσα : ἱπδίδχιοοθ ΔηΔΙΟΠΟΌ5 ἴθ. 

ὅλο Ῥχοδαῃξ 6889 Ὦδυθ Ὁ661} οοἱϊϑοίϑαὰ ὮΥ ἐδ) οοζωσωθαίδίοσβ: ᾿βοῦσ. 
Ασδορας. ὃ 48 ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θανμά- 
ἕἔεστε: καὶ ὁμιλοῦντες τοὺ! ἐν τούτοις ψρωτεύοντας. 1 γεῖδα 'ὰ Απᾶοο. -᾿ 
ἢ 88 εἰς τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντία: ἀφῖκται ὥστε καὶ παρασκευάζεται τῇ 
φόλει καὶ πράττει καὶ ἤδη δημηγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν 

ἀρχέστων τισί. ἘΞΊΈΡΟΣΥ. Ξ.4110. δὐὰα Ῥίαίο σα. 11. 9845, 12, 

984 5: πὲ ἐδ νδδοδρὸ ψΐοῖ 89 ᾳιοίοΒ ἔσοσα Βορδιοοΐοβ, Απεΐρ. 

δ87, καὶ συμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας, ὯΔ ποϊιῖησ τ ΒΔΊΘΥΟΣ ἰ0 

ὧἂο πίξὰ εδὶα γνοΐηξ, δὲ Σ᾽ 5 πιοὶθ Ἢ "6 πβυδιαϊοπξ ἰ0 ΒΏΟΝ,. 

Βαὶ οὧὐὰ Ῥχοίαψ. 8927 Δ, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττο τὸν μὴ καλῶ! 
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»-4ὅ, 1δ εἴ τι: διισχνρίζοιτο "ὯΔοο Ὡδατ0 δὰ γοσῦδ πρίν τι ἐκείνην 
φαθεῖν Ῥτοϊαδὶ οοπέϊμοης, οαὲὐ ῬῸΥ Ῥαιϑη ποεῖ αὐδεὶ χυδηδδχα 
δὐϊοϊυπέασ ἀοὶπᾶθ 1ιΑθὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.---ἢ κατασατῇ : ἴπτα 

ἀθηληζα δροάοοσὶβ ἱμίουσ τόσ δ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἴῃ 
αυλοιι οὖν, υὐ δοϊοί, ἑμ θεγαρίυσα βοστοῦθιι δορί οχίξ, βίο ορέξπιο, Ὡς 

ἐμ θοσιῶοῶθ ζασαΐϊασὶ, οομδοσοὶ οσαίϊο.᾽ ἩΣΙΝΡΟΕΥ. 1θ ὁ αὐτὸς 
ὥσπερ ἰδ ἃ ΒοΙΗΘΉ αι πορὶϊσοπὲ, Ὀαὲ ἰγοηποηςξ οοπδέσποξίοι ἱ Ῥ]αίο 

᾿ πὰ οἶδον Αἰξίο τείΐοσβ, ποϊϊοθὰ αἷδο Ὁγ Ῥυίβοίδιι 18 Ὁ. 1105. Οἱ. 
Τιορᾳ. 3, 671 56. 1γεὶδ 3209 σθ. Χο;. ΑὨΔΌ. 1, 10,10 6. 5.66 αἷδο 

ἘΔ 61 ὃ 1756. 26} 800, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη : 

ΒοΝκον Ὀγδοϊκοίβ ἄν ὈΘοΔΌΛΘ ἢὯ6 ἰδ Ὁποῦ ἐδ9 ἐτωρσγοδβίοῃ ἐδδὲ ἐμπὶβ 

δοπίθῃσθ ἴοστῃβ Ῥατὶ οὗ ἐ.:ὸ ἀοροηάδοπξ βρϑϑοῖ, ἱπ ὙΔοὮ οῶδ80 ἄν, 

ποιϊὰ Ὁ6 ττοῦρ, οἱ, Ἀμοῦν. ὅ8 Δ, ἥκουον---Γοργίον πολλάκις ὡς ἡ 

ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν' πάντα γὰρ ὑφ' αὑτῇ. 
δοῦλα---ποιοῖτο. Βαΐ 88 ἐἶιθ 1188. Βυρροχὶ ἄν, ἘΘ ΔΙΘ Οὐϊᾳοὰ ἐο ὁ0ῃ- 

ΒοΣ [10 δοῃΐθῃθθ 88 ἃ Ῥαζϑῃξμοιΐο οὐδβοχυδϊου, οχϑιιρέ ἔσομ ἐδ 
το 5 οὗ ἀοροπᾶοσς βροϑοῖι. 46 ὑπολαμβάνομεν "ὙΠ᾿ ΒΌΡΡοΘΘ," 

ἀοηοιίης ἐδιαὲ ἐπὶ υἱϑν ἨΔ ἐπιο.) ΘΟΙΏΚΔΟΙΪΥ χϑοοίνθὰ δα ἃ δα ΐβ- 
ἐμοῖο ῦν οχρδηδέΐου οἱ [π9 ποΐυγο οὗ 86 βου]. ὙΥγΕΘΏΡΘΟΣ 5 ποὶθ 
ΟὨ {10 Ῥγοβθιιξ Ῥαββδδρθ δομίϑ Ὡ5 811 ἰμβαξ οδὴ ὃθ οοἰἸοοεϊοὰ δνοιιὶ 
[18 νοΐῃΐ; ἱὲ ἐβ αἰνθῃ ἰῷ ΔῺ ΘΧΟΌΓΒΟΒ δὲ ἐμ:9 οπὰ οὗ ἐπ ρχγεδοῃὶ 
οὐλίο. ν. ἐδ, 10 παραμένειν "ἰο Ἰοπέ:᾽ ἩΗΪτΒοδὶᾳ ὈοΙ]ἷγ δυείϊ- 

ἐυΐοα ἐπιμένειν, τοίογείης ἴτ0 80 α, ἩΣΙΘΙΤΘ [1:9 θδ:2 6 ΘΧργθβδὶοσι ΟΟΟΌ ΣΕ 

ἐμ 8. βίον Ῥαδδαρο. 

ΧΧΧΥΙΙ. ἸΗΉΞ ΟἸΣΕΟΤΙΊΟΝ ΟΥ̓ ΆΟΕΒΕΒ' ὙΗΛΈ ἸῊΞ ΒΟΌΪΙ, ΜΑῈ 

ΒΌΆΝΥΙΥΕ ΤῊΝ ὈΙΒΒΟΙΟΤΙΟΧ ΟΥ̓́ΤῊΚ ΒΟΡΥ, ὙΚΥ 18 ΝΟῚ ΤΗΚΒΕΡΟΣΣ 

ἈἘΚΟΚΒΒΛΕΙΓΥ ΕΧΈΜΡΥ ῬΕΕΡΕΤΌΔΙΧΥ ΚΒΟΜ ὉΣΒΒΟΣΟΤΊΟΝ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ᾿ἱξ, " ααἷη τοβροπαϊε  Εἰκο ἐἷ8 Ι,δἐΐ ὁΧ- 
Ῥσϑβϑίοσι, θα] ἐο δὴ θζωρμαίίο οοιητηδηὰ, 61} 8 403,3. 2) χρόνου 
ἐγγενομένου ἰδ αυϊίθ ἃ ἰοτταῦϊα ἐπ ΤὨπογαϊάθ8 (1, 118; 4, 111; 8, 9) 
δοιὰ Ἡογοἀοίῃ (1, 100; 3, (2324; 17 ; ὅ, 92), δόχαρ. αἷδο Κ'γιωροβ. 
184 Δ διὰ Ρτοίας. 880 Σ, ἵνα---χρόνος ἐγγένηται. 4} ἔπειτα δέ: 
Ἡοϊμᾶ, δὰ βέδ!]. οσαῖς δέ, Ὀδοδῖδο δἷξος εἶτα δηὰ ἔτψειτα ἰξ ἱξ 
ΒΟΏΘΣΔΙΪΥ οταἰἐἰοᾶ; Ηθγδηη ΒΟΉΘΥΟΣ ἰΏΔΕΙ͂Υ οὔδοζυϑο ἐμαὶ ἐλ ΐ8 18 
ὯΟ ΣΘΩΑΒΟΏ [οΥ ἱρφῃοξίης ἐδ δι μοσὶ γ οὐ ἐμ9 Ῥοδὲ τχββ., δα ἐϊιοσθ 
ΔΙῸ 8150 ἰπδίβ:ῃοϑβ ἐσ ἩΔΣΟΣ δέ ἐδ τοδὰ αἷξοσ εἶτα διὰ ἔκειτα. ΤῺΘ 
ἐπδη, ξνγχωρεῖν ἀκιὰ ὑπερδικεῖν ΔΙῸ οὗ οοῦγθο ἀορομάθπέ οἱ δοκεῖ μοι 
χρῆναι; Ὀθοΐάθα ἔλλ6γ9 ἐδ ἃ κἰ ἐμ δηδοοϊυὐἱπίθ ἐὼ ἐδ οεαίδείοι οὗ ὃ 
Ἰϑοίοσο ἐὰν μή. 4212 ἴ, ἐάν τι ὃ. προσῴδειν ἷ.0. 11 (ΔΟΥ ΔΡΡΘΩΣ ἰο 
ΒΥ δηγίλιίης ἰσθθ: ἐδ ποεὰὰ προσῴδειν 18 )Ὡ0 ἀουδὲ οἰιοδατι 08 



,; 142 ες ΟΝΌΟΤΕΒ. 

δοοουπὲ οἵ ἔδο ὑτονίουι ἀἰσουδαίοω οὐ ἐδο δουϊ δοπαϊδογοὰ 88 αὶ ἀρ- 
μονία. 8.66 Ὀοῖον 92 σ, 45 θράττει "ταράττει, κυεῖ᾿ Τἰτηδου. 

Ὧ0 εἰς τόδε τὸ εἶδος ἱ.6. ἐδο Ὠπηλδη Ὀοὰγει ἀνθρώπινον εἶδος 76 Ὁ. 

---οο οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποὲ τοίσαοί,᾽ 8 ὙΘΣΥ ἐγοαθθηὲ ΘΧργθβαΐοι ἐὩ 

Ῥιαΐο, 6.84. λίοπο θ9 »ν. Ῥχοίαψ. 8δέ 5. Οδδειηὶά. 1064 ο, Οὐοζχ. 

461 ν. (ἸΥγείο:}.): 5606 δἷϑο Βἰἀἀ611} 111, ἘῸΣ μὴ οὐχὶ 800 1.0: 
Ῥ. δὅ92 αὶ ὅ9ὅ. Ῥ. 47, 1 ἐπαχθές 118. “Ὀυγάθμῃθοταο; ἐπθ ποχὰ ἱθ 
ΒΟΥΟΓΩΙ ἐἰπ565 υδοὰ οὗ ὀχαρρογαίθα Ὁσαΐδοϑα. 8 τῦδε Βα. ἱκανῶς 
ἀτ.δεδεῖχθαι.------ὧς μέν ὯΔ8 τπΟ δυδοσθοδιξ δέ ἰο οοζζεβρομᾶ. 

Βυὶ, δα δία. Ἰδέ αάγα, ἐδ πείίοσ ἰπιοηάϑὰ οτἰσί μα! ἰο 

οομέΐπυο 5 βοπίθῃοο ἰῃ ἐδο [01] οτὶ πα ΔΉΔΟΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 
«καὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. β ἂν φαίψ: ἴον ἐδ6 Ροοϊξίοη οὗ 
ἄν 560 τ. οἢ Οτϊίο ὅ2 »ν. Βιὰ (611 ἢ 296. 261} 481, 8 οὐ. ά(. 10 
τσὶ λέγειν "ἰο ΒΑΥ Βοιηοίἱης ποοὰ, τπη}} Του ἀϑὰ :᾽ π. οἱ Οτἱο Ῥ. 4, 
8. 11 ὥσπερ ἂν 88 Ὡοΐ [60 66η80 οὗ ὥσπερ ἂν εἰ, ἐβουρὰ Ἠοΐῃ- 

ἀοτῖ ἰδ ἰποϊλιϑα ἰο γνυΐ ἰδ ἱπίο 1:6 ἰοχὲ: πὲ ΜΘ βουϊὰ βἰχωρ 
ἐγδηδὶδὲθ “ ἐπὶβ βϑϑῖὴδ [0 126 ἴο ὉΘ Βαϊὰ τΕΏ Θαῦ 4] ἱπδέϊοθ 88 ἃ 28 
Τοῖσῦξ βροαϊκ᾽ ὥὧσ. 8.60 δἷβο 261} ἃὶ 868, 8. 15 ἴσων: ἱδ ἰδ 
ἀἰδῆσαϊ! ἰο ἀΐδοουοσ ΒΥ δαιὶδίδοίοσυ στουμὰβ ἴου ΕὈσείοσΒ οοη). σῶς, 
ἐδουσίῖι Ηοὶπὰ., Ηογοι. πὰ Η  Βοδΐϊα ΡΡσουο οἵ ἰξ; π|ιδὲ ἰβ οἵ ἐτω- 
Ῥοσίδιιοο δοσθ, 18 ἔθ ἰάθα οὗ οχὶκέϊην, δηὰ ἐπὶ 8 βυ βὲ οί ΘὨ]Υ 
Θχρσγοβδβοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσως ἰῃὰ ἃ Ῥοκίέϊνο δβϑβοσίΐουῃ [88 ὙΘΥΥ͂ σοοᾶ 
Δυϊδοχίγ: 860 ἀῦονο οὐ 07 Δ.Ὺ. Τὸ ΟΟΘΌΣΓΟΣΟΘ οὗ σῶς δὶ σῶν ἰἱπῃ 
816 οοπεϊπδίΐου οὗ 9 ἀἰδομεβίοι ἰ8 Θοσί δι ΠΥ 20 δισιυπιθηΐ οἱξ ΠΟ Σ 
ἴον οἵ δροϊη δὲ Εγδίοσ, 47 οὐδέν τι 4.4}1665 {1:0 δι). φαυλότε- 
ρον διὰ ἀσθενέστερον. Ἐοτ ἰδο δὐάϊίίοι οὗ μᾶλλον ἰ0 ἃ οοπιρατγαξϊνο, 
806 ἔδιο οὐὐΐοτ᾽ Β ποίθ οὐ ΡΙ. Ααὶ. 419. ἩΦΓῸ ἔδλόγο ἰδ ΣΩΟΓΌΟΟΥΟΣ ἐδ0 
Θχοῦδο ἐμδὲ οὐδέν τε μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΥΥ͂ ἰΓΘΩΌΘΜΕΥ ἠῃ 1} 6 ΒΘΠ56 

- ϑῃργοχέδοῖο88." Ἡ. 48, 1 μέτρια ᾿"ΔΡτογρτίαϊθ ἐμληρ.᾽" 8 φαίη 
80. ὃ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "λλο 4]] ποι 15 ἰο ἔθ Ησγα- 

αἰϊέοδι: ἀοοίχίῃο οὗ ἃ Ῥογροίι!δὶ δυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 

ἩΔΐοδι Ρίδίο δοοορίθα δα ἐσθ σορδιάϊηρ ἐδ0 ἐοχίατο οὗ ἐμπο Ῥοὰγ." 
Θευυ κα. 11 ἐπιδεικνύοι: 8500 96]} α 418,1. Ἡοἰηάοσί (πἱηϊα 

διαὶ ἂν ουσὰὶ ἰο ὃο ἑπδοσίϑὰ αἷνος φύσιν» -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείαν 
δὲ ἃ τοἀυμάδιξ ὀχρεοβαίοι ἴοὸς ἀσθένειαν. 80 Ιυκα. 12, 968» ἡ 
τῆς φυλακῇ: φύσι: ἦ φυλακή. 14 Ηἰγβολιίς οοῃ͵ϑοΐαχοβ ἔσται 

ἑμοϊοδὰ οὗ ἔστιν, δινὰ ἐμὲ ἰδ Ῥογθδρα σία: 600 ΟἿΣ οτιξοδὶ Ὡοὲθ οἱἱ 
Ῥ.-41,8. 144. Ἰτδιαῖ. "1οσ ἰΪ οἱ τόσο [0 ρτδηΐ [0 δὴ ὁρροῃϑῃὶ 
(τῷ λέγοντι) ογδῃ τθοῖο ἔμδα γοῦ δὲ Ῥσοδϑιβ Ὀσοροδθι' ἐ650 Ἡοξὰδ. 
δΣο οὐἀτοεκοὰ ἰ0 Βδίπηνοῖοα. Ἠοίεδοτί πιδκθα πλέον ἀθροπάδωηςξ οἱ 
λέγοντι δορὰ ἰσδιαῖΐδιθα "ὭΔΣΩ οἰΐδια δἱ αἱ δεηϑηι δίς οἱ αὐυἱ τοὶ 
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Ῥίαε οὐσποοᾶδέ παλτὰ ἔπ, Ἰεγρίθας 111} μοῦ ποῖ βοΐασα εἴο., δπὲ ἐἰπΐς 
δοϑοχὴδ ἰο ὃθ ΒΟ δας ζοτοσὰ διὰ ποῖ Β0 ΣιΔίΌζαΙ δα ἐπ: Θοχιδέγῃο- 
ἐἶοι σϑοοσωχηθια θὰ ὉΥ̓͂ 8. 19 αὐτό "ἔδο πίον ἱῃ φυοείϊοςι,᾽" 

80, ἐ: δου], Βοΐον, 109, Ὑὸ δδῦο πάμμεγά τι εἶναι αὐτό πὶἰϊὮ 
χοΐοθσθῃοϑ ἰο ἃ Τθυιϊῃΐηθ, τὴν γῆν. 40 γνυχὴν διουϊὰ ἢὈθ ἐσαῃ 5» 
Ἰαίοὰ “8 βου],᾽ ποῖ “ἐδ βοι]." 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει 
ΒΌΙΩΒ ὮΡ ΟἿὯΟΘ ΤΏΟΥῸ ἐδ6 γαχίουϑ οοῃέθωΐδ οὗ ἔδο ᾿χοἰδεὶβ, πὲ ἔοι 

ἑπείοδὰ οὗ Ρ]αἰ εἶν νυξείης [8:0 δοποϊαδίοι ἄγοντα ἔσζοσω ἐδ ὑχϑοοάΐης 
ῬΙΘΙθοθ Ὀοίοσθ :Ὧδ ἰῃ ἃ εἰβέϊποὶ ἴοσι "ἷξ σϑδβυ δ ἐμαὶ ἐδθ ἱσω- 

Σοσία ἐγ οὗ ἐδο δου] ἰδ ποὲ Ῥγονυϑθὰ δὲ δἱἱ,᾽ ἐ09 Βρϑδκοῦ δραὶσι αἷνϑα 
δὰ ἰμγοϊγθὰ βοηίθηοθ 1 ἀουδὲ ἩὙἩΔοΐδοΣ Ῥίδίο ὙουἹὰ μανὸ μπὲ δ 
δομίθῃςοθ 1κθ ἐμὶ5 ἑπίο 6 του ἢ οὗ Βοοχαίθβ, δα ἐξ σίνοβ ἐδ σοδιίὰοξ 

186 ἑχαργοββίου ἐμδὲ Οϑῦθδ 16 χορεοδου θα δ δὴ δυίσπασὰ ρϑδῖοσ, 
Ὀϑοδῦεθ δθ ἰβ ποΐ ἃ οἷοθῶσζ ἐδηκον. 47 θαρρεῖν θάνατον τα 

θαρρεῖν θάρρος θανάτον: 5860 ἔι6 διηδίορσουδ οομπδίστιοϊΐοι οσο]]θο θὰ 
ὉΥ 4614 8 δῦ0 ὁ. 90 ἀνάγκην εἶναι ἰ6 οοποοϊγοα ἐπ ἀσροαπάθηοο 
ΟἿ προσήκει ΟΣ ΣΔΕΛΟΣ οἶκός ἐστιν ὙΏλΟΒ βῃουϊὰ "9 πηδοσείοοὰ ἔζοπι 
φροσήἥκει, 

ΧΧΧΥΤΙΙ. ῬἘΠΑΚΡΟ ΣΝΤΕΒΕΌΡΤΒ ἘΣΙΜΒΕΙΠΤ ΔΝΡ ὈΒΒΟΒΙΒΚΒ. ΒΟΥ 
ΤΉΕΒΕ ΥὙὟἮΟ ΟΒΙΕΟΤΊΟΝΧΒ ΔΥΕΚΟΤΕΌ ΤῊΞ ΣΙΕΑΒΕΕΒ, ἘΟΗΞΟΒΑΤΕΒ ἘΧ- 

ῬΠΕΝΒΕῈΒ Ἠ1Β ἹΝΤΈΒΕΒΙ ΙΧ ἘΠῚ ὉΙΒΟΟΌΒΒΞΒ, ΔΚ ῬΗΛΑΕΡΟ ῬΆΔΙΒΕΒ 

ΒΟΟΉΔΤΕΒ᾽ ΟΔΙΝ ΔΧᾺΡ ΟἸΚΚΒΡΌΣ, ΜΑΝΝΕῈΒ ὉΌΒΙΚΟ ΤῊΝ ἘἩΞΟΙΕ 

ΒΟΕΧΝΞΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προσειρημ. λόγοιν ἰ8 ἀδοροπμάσης οἱ ἀπιστίαν ἰΏ δΔοοοχᾶ- 
860 Ὑλὲλ ἰ.9 οοῃδίσιοίος οὗ ἐ.)0 γοχὺ ἀπιστῶ: ΘοΙρ. ὁ 61, ᾿ς ὅ88,2, 2. 
Ιμδιοδὰ οἱ εἰς, ἔδ6 Ὡοχὲ ποσὰβ σΐρὶιὲ δἷδο Ὧθ ἐμ ἐ.)6 ἀδέΐνο: δα ὁ ἰδ, 

εἰς ΤλθΔΏ8 "αἰ χοχαγὰ ἰο:᾿ Φο],, 8 62ὅ, 8 σ, θ.. εἶμεν---ἅπισγα 

ἢ: " οοπίπποι νι ρμοβὲ ορἰδεϊνυμι ἰπίοσέυσ, αυ͵α εἰσὶ βοαίΣ ἰρθουῦ 
ἀυδίξατο οσοθρίδβδθ, πὶ οἰΐασα σοὶ ἱρδίυβ Ὡδίυσα ῬῸΣ 80 δρϑοϊαίρ 

4115 οβδοί, τὖὸ Ῥσὸ ἐπογοῦ υἱδ ϑβδοῖ μβαροαάδ, αποοίσοα ορέδεϊναα 
δὰ τοογαμὶ σοὶ οορίἰδεϊοτιθηι, οομϊπποίί νυ δουΐθι δὰ χοὶ δὰμῦδ 
ΘΧροσίο 86 συϊΐομοσι ἀδδὶσηδηάδηι γαϊοὶ, φαοὰ ἀἱδοσίχοδη πὸ ποίθ- 

ἔισ, δὐσλ εἰΐας δυνἱμάθ Ὠδθ0 τηοάοσιτα νασίδίο. Χο. Η6]1, 3, 1, 3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μὴ τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλου: "Βλληνα:ι διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳυοὰ ἰπ οορίἐδέΐοιθ Ροείξιιπι) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἶξ᾽ 
τὰ πράγματα ὥσιν (ᾳιοὰ ΟΣ ΣΘΣΌΣα σομάϊοίομο διιδροηβασι Θδὲ).: 
Τμυασ, ὕ, 96, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπως τῶν τε 'Ἐκιπολῶν' 
“ἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξυνεστῶτες πα ρα γίγ-, 

γωνται, ΒΙ1ΔΙ,,Β, Β69 δἷδὸ 5012, ἢ 800, Βἰἀἀ611, ἃ Οδ, διὰ 66 }9.. 
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οἱ ὃ 89. - 13 ἐπέρχεται: {δ γοχῦ κα ἃ ἀἰδογοος δομδίσ.. 
ἐπ Χο. Μοια, έ, 8, 8, ἤδη ποτέ σοι ἐπῦλθεν ἐνθυμηθῆναι. 
10 ἀντιλαμβάνεται “ἰΔκο5 Ὠοϊὰ οἱ," ἱ. 6. οϊὰσ μοδϑοδβείοι: οὗ :ῶθ; 
80 Ῥάσιη. 130 5, εἰ ἔτι καὶ οὔ πώ σον ἐνταίληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀὠντιλήψεται. 18 ὥσπερ") ὶΣ παχο,᾽ ἰδ δὐλοὰ ἔο ὑπέμνησε οἡ 

δοοουσι οὗ ἔδιο δοπιοτ αὶ βρυγαῖνο 166 οὗ ἐδ ποσὰ ἐπ ἐἰιΐα Ῥδβεαρο, 
ὑπτομιμνήσκω Ὀοΐπᾳ Οὐ 1 84}}} πδοὰ οὗ 6 Ῥδζβοῃ. 4] πῇ ὁ Σ. 
μετῆλθε δ, “ ονοστίοοϊκ." ἸιΔἀοἿ1, 8.94, οὔδοτνοδ ἐμαὶ ἰμΐδ ἐδ 19 
ΒΔΏΘ ΤοίδΡ ΒΟΥ 88 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγοι. 28 Ἡοϊηπδοτί ἰδ 
Ῥοκϊεῖτο ἐμὲ τὶ Ὀοϊοπρε ἰο ἀχθόμενος διὰ ποὲ ἴο ἔνδηλοι, δη!ὰ β.Δ1}Ὁ, 
διυᾶοσποα ἰδ ορὶπίοα. [1ὲ ἰδ αἰ οι ἰο 566 ΤΥ ἰξ 'πιδὲ ὈΘ 80, 88 
Ὅὸ δεῖ γὙΕἸῪ Ποοἂ 6086 ὉΥ ἐγϑιηδί δες " ἀϊὰ Ὧθ ΒΟΥ ἐπ δηγίμΐσα 
4.δὲ 1.0 τῶϑ ἀσίγοσι (0 ίσαϊ δ᾽ ὅζο. 24 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἷε εοϊὰ, 
«1 ὁ κἰηἃ οἵ Ῥεσβοιϊβοδέίοῃ οὗ ἐδ λόγον, κο ὑπέμνησε αὐονϑε.---- 
καὶ ἱκανῶς ἐβ. " ἀἰὰ 80 Βυρροτχέ δια δἀεχαχηθεξα τλδἢ δαιἱ βίλοξουυ τϑα- 
8ΟΏ 687" πότερον Ἡποΐ Ὀορσί;δ ἐ:6 Ῥχοοοάϊῃρ αῃοδίλος ἰδ τηδὰθ ἰο ἃἂο 

ἀπὶγ ἴον 11:5 δἷθο, 89 ἱβ οἴξθι ἔ.:6 6856 ἱπ ῬΙαΐο, 28 ἐκεῖνος 

᾿ ἐδ τοδᾶο [δ Βυδ]οοὲ οὗ [Π0 τοϊδεϊνο οἰδαθθ, πα] Ἰοσί 4} ἱὲ οὐσθὶ 
ἰο ὈΘ ἐκεῖνον, 88 [56 δυδ)εοὶ οὗ ἐ:0 ἰῃβεἶνο οἶδῦδο, 86 ΠιὰΔο]], 
8194, 80 τοῦτο ὡς ἡδέω:-Ξ ὅτι οὕτω: ἡδέως : ΘΟΣΏΡ. Οτίίο, Ὁ. 89, 

17, τὶ ποῖθ. 31 ἀγαμένωε ἷ. 6. 1.0 026 ΠΟ ἀοἰἱσμέοὰ ἴῃ 

ἔλιο ἀΐβρίδυ οἵ ἴϊ:0 καρβοὶν οἱ }ιὲβ ἀΐθοὶ ]08.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἦβ αἰχορὶγ “βεσσωόομοσα δχοορὶξ, " Ἰἰδίεωοά ἰο ἐμεῖς σϑαβοιίῃρ"--- 
ἔπειτα---ἔπειτα : [26 τροχὸ υδ888] οομείν. που]ὰ ὃὉθ ἔπειτα---ἔτι δὲ καί, 
νυὶ ἱπείδηςοδ οὗ [{Π|9 58:9 ΘοΟμδίσ. ΔΒ ΜΘ ΒανΘ ΒΟΙΘ ΔΙῸ Ὠοὲ ΣΆΪΘ: 
δΒοῖ Ἠοΐπὰ. δηὰ Βέὲδ}}0. μἰδντὸ οο]Ἱοοϊθὰ ἃ βυδέοίοηξ ὨυσθοΣ. ὦ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλοι " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ ΤἰχηΔΘΌΕ, 

ἦ ὁ. ἃ κἰπμὰ οὗ 1ον βίοοϊ. 14 ἔοικεν : 85 ΔῺ ουὐπεαχζὰ τηδεῖς οἱ ρτίεῖ 

δὲ ἐο ἀοαΐῃ οἵ ἱα νεϊονοὰ χωδείοσ, 18 ἀλλὰ τί “ναὶ πδδὲ ἔπθι" 

- 

(ουρδὲ 1 ἰο ἀο)} Τμΐδ 6111 0 168] ῬΏγαδο 18 γοῚγ ἐγοαυθαξ ἰῃ Ρίδίο. . 
15 ὁ λόγος τελευτήσῃ "ἰδ ΟΌΣ διρυϊηθηΐ ἐδ ἀοδᾶ,᾽ ἩΣΐΣ ἐμ βδίωθ 
Ῥατβοιλβοδίϊοσι οὐ 9 λόγοι 848 δα Ὅθϑῃ ποἰΐοϑὰ δρονθ. 3 81}}, 
ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ ἰδ0 ὀχρτοδαίοιμδ ὁ λόγο: οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται. 
17 ᾿Αργεῖοι: ἐδιο αἰοιγ ἰδ ἰο]ὰ Ὁγ Ἠοτοὰ, 1, 82; ἐδιο΄ Αχρίνεοβ μανίην . 
1οαὶ ΤΏγτοα δὰ θείως Ὀοδίθῃ ὈῪ (86 1,δοοἀδοχμουΐαηβ ἰοοὶς δὲ 

οοἶδι ποὲ ἰο σαὶ ἐδιοὶν δὲν Ὀοίοσθ ἔθ6 δὰ χοραϊσοὰ ἐμποὶσς ἀοίοαὶ. 

γί αι. τοῦ Δρρσορείδίοῖυ αποίοα ῬΊας. Αρορδέδιορτη, Ἰβοοι. 

438 Κ,, τών δὲ ̓ Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι,. 

Φ βᾳυμάζω"" ἔφῃ “ εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱξ. ὧνα) νῦν κρείσσονες 
ὀγένεσθε ἣ πρόσθεν ἥτε" Ἀἑ(Ο Τὼδο ῥσουοσὺ πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡρακλῆς 
ὧδ χοροιϊλουιοὰ αἷδὸο ὉΥ οὗδιας πεϊΐαχα, Τμθ δ080 ἐδ ἰδὲ ΟΥ̓ΘῺ ἃ. 
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128} οἵὗἁ ΤΟΙ͂Σ τοδὶ δισοηρεϊ τον Ὧο ογογρονοσοὰ ὉΥ δυρασίοσὶγ οὗ 
ὩΌΙΩΌΟΣ. 4] τὸν Ἰόλεων: οἵ. ῬαθδδΩ. 8, »- 360, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλα σνγκάμνει» λέγουσι. ὮΏΘΩ ἨδχδΟ]656 πὰΔ 

Δαλιιησ πὶθι ἐμο Ἡγάχα, Ηοτὸ δοὺξ ἃ οζοῦ ἰο δὶ] Ἠΐπὶ ἐμ ἴῃ9 
δρυῖε, δο ἔα ᾽Ὧθ6 ῬἨΔ5 οοσαροὶϊοὰ ἰο 6411 ἕοΣ ἱα ἐγὶομὰ Ιοΐϊαυσ ἰο 
δοῖρ ἴτω, ἕως ἔτι φῶς ἐστί: ὙΔ6Ω ἐδθ δυῃ ποία, ὅ0οσ. ᾽:δ6 ἰο ἀσίπιὶς 
ἔδθ νοΐδοι, Ὀ610Ν 116 5, 

ΧΧΧΙ͂Χ--. ΧΙ, ἹΝΥΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ἸῈΞ ΒυΟΟΟΞΕΌΙΝΟ ΔΒΟΟΜΕΝΈ: 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ἘΧΠΟΒΤΒ ΗΙΒ ΣΆΓΕΝΡΒ ΤῸ ἹΝΥΚΒΤΙΟΑΤΕ ΤΌΤΕ ΡΑΤΙΚΜΎΙΥ 
ΔΝ ἸΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤΩΣ ΟΥ̓ ΣΈΒΒΟΝΒ 0Β ΟἸΒΟΟΜΒΊΔΣΟΕΘ ΔΧΡ ἩΠΊΗΟΥΈ 
Δ ῬΕΒΙΒΞ ἸῸ ΕΙΛΒΕ ΟΚΒ ΒΈΛΔΕΤΩΣ ΑΥ ΑΥΡΙΚΙΟΚ. 

ΧΧΧΙΧ, ὕ. δ0, 28 ΒοῖκοΣ υσχίπίδ μισολόγοι δὲ 86 Ὧ0 ᾽Δ6 δἷδο 
ἐδο διιδιοροῦδ δοοθῃἐπδέίοῃ φιλολόγοι: Ὀπὲ Οδ(ξίίης " ΟὨ Αοοδιίδ᾽ 
Ῥ. 310, ᾿πιδέὶγ βαγα ἐμαὶ φιλολόγος Ψψου]ὰ τοθδῶ δε φίλα λέγει, ΘΟΣΏΡ, 
δικαιολόγοτ-- ὁ δίκαια λέγων, δῃᾷ οῃοο ἰὲ ζοϊοτα ἐπὶ τὸ ἐμουϊὰ 
δοοθῃίποίθ μισόλογο. 2427) μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε:: 
ΣΔΟΙΘ οοστοοὶ που]ὰ ὃ0 τούτου---τοῦ λόγους μισῆσαι, Ὀπὶ 600 Βἰὰ 61], 

8 168, Δ. ἃ. Ῥ. ὅ1, 4 ὑγιᾶ πουἹἱὰ Ὀ6 ἔλθ σροσο πὑδυδὶ 
Αἰξο ἤοιχα : πὲ 5860 926]1., ἃ 129, 3.----πειτα ἰδ δ ἩΔΟΣΘ ἨΘ 
δ. ου]ὰ οχροεὶ οἱξδιος ἔπειτα δέ ΟΣ κἄπειτα: Ὁπὲ ἐξ ἰδ τιδαδὶ ἰῃ ῬΊαιο 
ἴο οχαΐξ ἐμ οορυϊα νίξι ἐΐ5 ποσὰ. 866 Ὀοΐον, 90 3. 14 ὥσκτερ 
ἔχει ΒΟ. τὰ ἀνθρώπεια. 16 βι8110. οὐβοσνθδ ἰδὲ σφόδρα 411 8685 
χρηστοὺς καὶ πονηρούι, Δοὰ πο ὀλίγον. Βυὲῤ πδοὺ 110 καγε, ἐμαὶ 
ὀλίγον: ΒΒὨου]ὰ ὈΘ6 τηδὰθ δια ρῃδεΐθ, βθοῖδ ἴ0 ΤΩθ, 50 ζὰ δα ἐδο οσὰδρ 
οἵ ποσὰβ ἷβ δομδοοσῃϑὰ, [0 ΔΡΡῚῪ σαῖμοσ ἐο ἐμ ἐνο δα᾽ϑοξϊνϑα τ ι16}} 

Βῃου]ὰ ὃθ ἐακοι ἰμῃ ἃ Ῥγοζμδηΐ δοΏ8δθ, δῃὰ ἐμθῃ ἮΘ 6δὴὶ ἀΐβρθειβθ 
αἰ 189 οδοπὶ. οὗ Ηοϊμάοτέ Ὑ8ὸ πδιϊοὰ ἰο ἀουῦ]ο σφόδρα. Οἱ, 
8160 ΑΡρυϊοΐτιπ᾽ τουιδοσίηρ οὗ [89 Ῥαδδδρθ ἀθ ἀοοίσ. Ρὶδὲ. 2, Ὁ. 32, 
ἜΠῚΔ. «εὖ αἀργίπια δοποθ εἰ εἶπα πιεαϊοογίίαία ἀείεγγέμεοα ρατιοοῦ 
αὐνπιοάμηι ταγίογεέδημα, δὲ, ὧδ ἰροα αἷἱξ, πιεπιεγαδέϊεθ ἐξξε: 608 αἀμέξνι 

φμὶ πος μῖαπε οριϊπιξ πεὸ οπιπίπο ἀείεντί πε εἰπέ, δε φμαοὶ πιεάΐα 
(μεταξὺ) κιογαξξ, ζωνεθ 6886. 47 ἴ, σοῦ προάγοντοι ὉΥ δεκὶυς 
229 ΔΌονο πῶ: λέγει". ΔΒ ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 80. ὅμοιοί εἰσιν (οἱ λόγοι). 
18}6 δηῖίο γοσὺ ἰοὸχ ἐδ16 δοιιέθσιοο 18 νδιξΐηα, δ ἃ δ ὮΔΥΘ 610 0.0 

οὗ ἔδο διδοοϊυίδλα πὶξὶ ἩΔῖοᾺ ἐδ δἰ οις οὗ ΡΊαϊο συσξ ἰο ὈΘΘΌΣΩΘ 
ἰδοῦ ου, ῬῬ. ὅ2, 8 ὠντιλογικούς : ϑοζερ. Ὀοΐον, 101 π, πιὰ ποίο. 
4 οἷσθ' ὅτι: 800 ΔΌογνο, ». 34, 156. .7 ἘΣ ἀτεχνῶς: Ἰοϊποὰ τὶ δ ὕτο- 
γοσ δα] ΟΧΡΥ ΘΒ: 8 866 Σ. ΟἹ ΑΡοϊ. ». 3,10. Τμὸ Ευσίρηδ νὰ βαϊὰ 
ἰο οὗὐδ:βθ ἐΐδ σασζαμὲ δοόύϑσὶ ἐσθ Ἡϊεΐ ἃ δἰπσὶο ὧδ (ὐν. 38, ὅ, 
Οἷο. ἀθ Ναὶ, Ὅθϑοσ. δ, 10): βοῶοθ ἴδ Ῥχζουοσ εὔριπος: ἄνθρωπος 
ἴο ἀοποίο ἃ Ῥασϑοῦ οἱ ̓έρδιὲ δοὰ οἰιδυιφοαῦλο σοϊμᾶ. ὃ ἄνω καὶ 

ΣΙΔΈ, ἘΝ. 10 
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κάτω στρέφεται Ἰϊξ. "16 ἰυχμοὰ προϊὰο ἀσπῃ," ἱ.9. 411} ἐδ Ῥσοτιρμξ ἰμΐο 
419 υἰπιοαὶ οοπίμεϊοι. 11 1. δινατοῦ κατανοῆσαι τοι ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 1 ἔπειτα αἴϊος ἃ Ῥασζίϊοἱρίαὶ δοῃδέσ. ᾽88 Ὀϑϑὰ 
ποἰϊοοὰ Ὀοίοτθ : 500 ΟἹ Ἀ. 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΒΏΘΘ 

80 ἐδ δημπογοά. 

ΧΙ, Ῥ. ὅ3,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 56. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὅϑ8, 4 εἰ μὴ 

εἴη πάρεργον "Θχοθρὲ ἐδ ΤΏΔΥῪ ὨΔΡΡΘΏ ὉΥ ἐδθ γ᾽ (Δ Σγ) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 8.6 ἘϊάΔ6]1 αὶ 70. ᾿8 αὐτῷ ἐμοί ἷἱβΒ τὴοτο οι ρμδίϊο 
ἔλη οἰἐπος ἐμαυτῷ δΔῃὰ αὐτῷ μοι: οἵ. γίηροα. 320 ΞΕ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. Ἐαϊ γὰ, 378 Β, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμέ. θ 
θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς ἰδ Βαίϊὰ ἸΣΟΙΪΟΔΙΥ “Ἰοοὶς ΒΟῊῪ 5016 }}1γ.’ 
8 Ηἰτεοδιὶς τοιυὰβ ἔσται, 660 ΔῦοΥΘ 81 ἃ διὰ 5. 9 ἀλλ’ οὖν ᾿ 
“π0}}, ἐδῃ δὲ 1οδδὶ:" ἀλλά ἰδ οἶξθηι Ἰουπὰ πῃ ΔῈ δροάοαδὶβ δίίοσ ἃ 

 ϑϑηίθηοθ Ἐπ Ώ εἰ, ΘΟΣΩΡ. 6. (. Ῥτοίδς. 8584, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 

μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ἀοο5 ποῖ 
δοδλ ἰο 120 ἰο σἶτο δ 80:80 Τραυΐγοὰ ΒοσΘ. ΟἾἿΣΥ ἐσγϑῃμβ δίοβ ἱ . 
8811 Ὀ6 1085 ἀΐπαργθεδθο ἔο ἔδποθθ Ῥγοβοῃὲ ὈῪῚ ΣῪ ἰδιυθηίαιοιβ.᾽. 
Βαὶ ει ΔῈ ΟἿΪΥ 268 "]658 ἀἰδαργθεαῦϊθ Ὀθοδῖδθ 1 Ἰδιηδῃὶ," 
ΨὮΣ16 Κοογ. οοτέδἰὨΪ ἸΏΘΔῊ6 ἴο ΒΑΥ ὁὈΘΟΔΏΌΔΟ 1 ἐὧο ποὲ Ἰδιοσϑηί.᾽ 
στρ. ἔμ διιδιογοιβ βϑββδρὸ ϑγιωροι, 176 ο, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 

μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πιΐπιι 

᾿ιοϊδεῖιιδ ἐτγο, δὲ ὧδ εὐτίειαίε ὑεέτα ἀΐκέεγο. ΤὨΒ ΥϑδΒοΏἑ δ ῬΤΟΥΘΒ 
ἴο ΤῺ τοϊπὰ ἐδδΐ δ 1:16 ποσὰ 1:25 ἄσορὲ οπὲ Ὀσίοτο ὀδυρόμενον, 
ῬΟΙΔΩΡΒ μὴ οΥ ἤ. Τὶ ἰδ ΥΕΙῪ δίσδηρο ἐδδὲ )0 οἀἰΐος βῃουἹὰ ὨδΥΘ 

οοπκίοχοὰ ἐπ Ῥαβδαρθ ἀθβοσυίῃρ οὗ ἃ ποίθ. 11 ξυνδιατελεῖ 
ἐδ ζαΐϊ. "τ|11 σουλδὶ.᾽" 18 ἑαυτόν εἰ ἴ0Σ 1:6 σαί Ῥϑύβοι 

ἐμαυτόν, 5060 αὔονο 78 5 δῃὰ 101] 5 Ὀ6ΙΟΎ,. 10 τὸ κέντρον 
ἐγκαταλιπών: ΔῺ Ὁπ͵χηϊδία Κο6 819 ΑἸ] δῖοι ἰο ἘΏΡΟΪΪΒ᾽ ᾿ΐποβ δὐουὲ 
Ῥοσίοϊοβ οὕτως: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Ἰὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοις (οἷ. (6. ἀο ΟΣ. 8, 84). 

ΧΙ;1-- ΧΤΙ͂ΤΙ. ΛΔΕΟΟΜΕΝῈ ΕΥ̓: ΤῊΞ ΒΟΌΣ, 18 ΒΗΟῊῪΝ ΤῸ δῈ ἃ ῬΠ1Μ- 
ΟΙΡΙΝΞ ΔῊΡ ΧΟῚ Α ἩΔΈΉΜΟΝΥ, [1δὲ, ΔΒ ΗΒ ἈΒΒΟΧΡΤΙΟΝ ἩΟΌΣ 58 

ἘΝΟΟΧΒΙΒΤΈΧΈ ὙΠΊΗ ἸΗΞ ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΕ ΟΥ̓ ΒΕΜΙΝΊΒΟΚΝΟΕ, 2η, ΒΕΟΛΕΒΟ 
ἘΞ ΒΟΌΣ; ΡΟῈΒ ἨΟΈ ΔΟΜΙ ΟΣ ὉΕΟΒΈΚΕ, 91, ΒΕΟΔΟΒΕ ΤΈῚΒ ΤΗΞΟΣΥ 
ΜΟΥ, ΑΥ̓ΤῈΒ ΑΣΙΣ,, ἘΞ ἹΝΒΟΣΕΙΟΙΕΗΈ ἸῸ ΕΧΡΙΔῚΝ ἸῊΞ ΖΛΟῚΒ ΟΥ̓ 
ΤῈ ΟΛΒΈ. ἸῈΒΞ ΒΟΌΣ, 18 ΣΜΜΟΒΤΊΑΙ, ΔῈ ὈΙΥΙΣΕ ΔΝ ἘΜ ΘΟΜΙΝΑΝῈ 

ῬΕΙΣΝΟΙΡΙΩ͂Σ ΤῈ ΤῈ ἘΌΧΔΝ ΒΕΙ͂ΝΟ, 

ΧΙ. νυ. ὅ8, 2] ἀλλ᾽ ἱτέον “1σὲ τ Ῥορὶπ᾽ «ἴωμεν δὴ κιτιλ. ΔθοΥΘ 
Ἵ8 οσ. ον ἴδιο δογπάοῖοι ἐπ [89 ποχὲ δβοπίθηοθ 8.8110. οοσαρ. Ἀροὶ. 
88 ». Ῥτοίδᾳ. 888 ο. ΒΘΡ. 8, 412 σ. ᾿ 84 ὅμως ἩΪᾺ ἃ νασιλοὶρὶθ 
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326 ἐδιὸ Βδτὴ 9 δ6180 86 καίπερ ἩΠῚ ἃ ρασὲ. "δ ἐπουρῖ" ὁσ “ἴοΣ αἱ! 
{δὲ ἰξ ἴα. ΟὐμΡ. ῬΣ]οῦ. 13 5, Χαη. Ογε. ὅ,1,326.Ὁ. 425 ἐν ἁρμο. 
νίας εἴδει οὖσα Ξι ἁρμονία οὖσα, Θοχαρ. Μοποχ. 349, ἐν πατρὸς σχήματι 
καταστᾶσα ἡ πόλι". 47 ἀλλὰ 60. φάναι, ἃ ὙΟΣὉ ΘΑΒΙΪΥ δυρρ]οὰ 
ἄτογα ἐμ6 ρχοοοΐηφς ξυγχωρεῖν.---ἄδηλον ἰδ οομαίταοὰ ἰδ μή, 
ὈΘΟΒΌΒΟ ἱξ μα δἰπλοδέ ἔϊ:θ ποίΐοῃ οὗ παντὶ φοβητέον. Ῥ. δέ, 8 
οὐδὲν παύεται "668665 Ὡοὲ Ο.6 δὲ: οἵ, 100 8, ἅπερ... οὐδὲν πέπανμαι 
λέγων, δοὰ ἩϊὰΔ6]1 αὶ Ὁ. 18 θαυμαστῶς ὧτ: δΟχηρΡ. Ὠοῃ. ἢ 
4032. 18 7δε ἡ οἴησις, τὸ----εἶναι : ὈΘΙΟΥ,, θ4 Β, Ἧ6 ΒΑΥῪΘ ἱὮἢ ῃχ9- 
Οἰβοῖγ ἐΐπθ δδ2δ ἸΏΔΏΣΟΣ ἃλὶ ἱμδηϊἑἷΐγο δοοίθῃοθ οὐὐδοὰ δα ἐδθ 
θροχοροδϑὶβ οὗ ἃ βυδαί. 40 ξυγκεῖσθαι ἰ8Β 150 Αἰξΐο ἔοχτα ἐπ. 
βἰοδὰ οἵ ξυντεθεῖσθαι νϊοῖι που]ὰ, ποτονοσ, ὈῸ Ὁδοὰ ἐπ ἰδὲος ασϑοὶκ 
ΟὨΪΥ: ἐδ ΥΟΥΪΘΤΘΣ οὗ ΙΩῪ οὐϊίίοη οὗ ἐ:6 ΑΡΟΪΟΩΥ͂ ἱὰ ἴδ6 Οδιυρῦσ. 
Ὁαεΐν. σαζοὶίο 1869, ἢο. 32 πὸ]} ὀΘοζηρασοβ 1ορα. 798 Β, νόμων... τῶν 

ἐν ἡράμμασι τεθένγγων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι τεθησομένων. 
4] ἀποδέχεσθαι ἰΒ οοπείχυθα ἩΣΐ ἃ σοηίεῖνο δοῖον 90 π: πὸ στοϊσδὲ 
6ΣῸὸ δηὰ ἀἰγϑοῖν δίδσασαάβ, ᾿, δ16ο ἐδῖίκθ ἐϊ:Θ σοῃβέσ. δ. ἃ ζϑῃἑ ἶγθ 
δυβοϊυίθ. 83.660 20] 8 48ὅ. 24 ταῦτα τοίοτα ἰο [06 Ῥχουΐουδ 
δδϑοσζίϊοῃ ἐμαὶ ΠΔΣΤΙΟΩΥ͂ ἨΔ οοϊηροδοὰ Ῥσίοσς ἴο ἔμο ἰπίηρθ ππΐοα 
ΓΘ Σϑαυϊγοὰ ἴοΥ 16 δΘοτηροκίἐΐοῃ. ξυμβαίνει, 856 ἨΘ ὮΔΥΘ αἰτοῦ 
μεὰ οδοδβίοῃ ἰο οὔβοσυθ, ἀθηοίθδ Ἰορίοαὶ ΘΟ; ΘΘαΊΘΙΟΘ, 47 ἐκ 
τῶν οὐδέπω ὄντων Υἱξ. ἴδο ὈΟΟΥῪ δορὰ ἐξ οΘοτιροπθηξ Ῥασὲβ, 28 
τοιοῦτον ᾧ τ τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνο ᾧ: Ἠοὶπὰ, αὐυοίοθα ΒΘΡ. 1, 849 ν 
τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 8.66 9611 ἢ ὅ94, 2 

. δ 5. 8. Ῥ. δ, 0 ἄνεν ἀποδείξεως πἰξμοιξ ἃ δὲτὶοὲ Ἰοχίοαὶ 
ἀοτηοπδίχϑεϊοσι, μετὰ εἰκότοιε τινὸς “ἩΪῈΝ ἃ οοχέαϊῃ διηουῃξ οὗ Ῥὑχοῦδ- 

ἈῬλ εν ̓ θὰ: νρδὲ δῃουἹὰ Ὀ6 ἐδπουσμὲ οὗ ἐμ:666 διχυτηθηία, ἰδ εἰαίοᾶ 
αἰτο οι γ οδἰξοσπασάβ; Ρίδίο σαΐϊρμξ ἴθ Ὦδνθ οομπεϊττθα καὶ εὐπρε. 
ποῦς (εἶ, ΤΏμπο. 8, 88 τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγον ἐκπονήσας πκαράγειν 
πειράσεται), Ὀπὲ Ῥγοίοσε ἐπ Ὡοῦπ (Ὁ. 8, 11 ἡ εὐπρέπεια τοῦ 
λόγου). 138 ἀλαζόσι ᾿ομλοοαία:" ἀλαζιόν, ψευδής Τἰτ,ΔΟΊ Δ. 18 
αὐτῆς ἔστιν "ὈοΙσηκδ ἰο δαζ." 10 ἱκανῶν ὁ οἱ δδέλείδοίοσυ 
ονυλάθηοθ." 

ΧΙ, νυ. δδ, 28 Οπ παρά δἴξοξ εἴλλο δοθ 9617 ἃ 637, τ᾿, 8 σ-. 
40 ἡγεῖσθαι "ἰο ἰδῖκο ἐδο ἸοδΔ δΔηὰ 50 ὑ0 ὯΘ Ῥσχίοσ ἐο ἔδΐο66 ἐδπίτιρε. 
Ῥ. ὅδ, 1 ἐναννία Βῃουὰ Ὀ6 οἱποὰ υἱ δι κινηθῆναι ἣ φθέγξασθαε, 
β ἐνδέχεται "ἷξ ἰα ῬοΒαὶ}19:᾽ [80 οτἱρίμδὶ ὀχρχϑβδίου,; Ῥοίῃᾳ τὸ πρᾶγ- 
μα ἐνδέχεται "ἰδ9 (ἰὴ Δ]1ον:.᾽.------ μᾶλλον “πῃ ἃ δἰσθος ἀσρτοο," 
ἧττον "ἴῃ 8 1068θζ ἀθᾳξοθ." Ὁ τοῦτο ὥστε: ΘΟΣΩΡ. Ὀοῖον 108 α 
ΨΏΘΣΘ ἮΘ 676 ἐδ0 Βδιηθ δοχδβίχτιιοέϊοσ, ὥσγε τοϊαδὲ δδοὸ ὯὈ6 οχωΐέ- 
10ἃ,.----κ᾿αὶ κατὰ τὸ σμικρ. “ΦΥΘΏ ἴῃ ἐδ διλαῖ]οαί οχίσῃξ," ΤῈ 

10- 
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ηυσείΐοσι ἐδ: 682 026 δου ὯΘ Σαοτθ ἃ δουϊ ἔδδη διιοίδοσ, [πιδὲ δ ὁῃ 9 
ΒΔΙΤΩΟΣΥ͂ 08} ὍΘ ΠΑΙΤΠΟΣΥ ἰὰ ἃ ἰσθοῦ ἄσρτοθ ἐδδὴ δηοίμοῦ; [π 
δοπειϊἑαϊπα ἐδο χοράλης οἱ ἐπ0 Ῥαδδαγο, 1 μανὸ 10] στοὰ ὑδῇ 
Ἡουδὰδ᾽ Β οοτιθοΐαζοα ἐπ Ὀγδοκοίζηρ μᾶλλον δΔηὰ δῳὐάϊης ψυχὴν Ὀοΐοτο 
ψυχῆι, σοὶ ΘΟΘΙῺ8 ἕο ὯΘ ὩΘΟΘΒΒΩΣῪ ἰπ δοοοσύάδηοοῦ τ|ῖὶξῃ Ῥίδίο᾽ β 
ὯΒΔρΘ: 866 ἀἰγοσίυ Ὀοΐονν ὕ διὰ οἶος ἐῃβέδιιϑϑδ οοϊϊοοϊϑὰ Ὁγ 8110. 
οὨ ΗΡρΡ. τοδὶ. 2090 ». ΤΏ οχρίδιυδέΐϊου φίνϑῃ οὗ {0 σαὶ μᾶλλον ἱδ, 

1 οομέοδα, Ῥοσίθος! Υ πο ΐπ 61} σἱ 016 ἰο χῶ6: “εἰ δέου αἰΐθσο σωδρὶβ υἷ8 

δίαῃο τιδρὶα οὐ τοΐμυδ 8δὸ ταϊποσὶ σγδὰμ ποθ ἐρθῦπι δἱξ, διΐσ8 .᾽ 
δεμὰ 1 ΔΙΎΑΥΒ ἰδῖο ἰο ὉΘ ἃ ΒΌΪΟ Βὶἷσῃ οὗ Δ Ὑτοῦρ τοδάϊηρ, 1Ἶ ἐϊηκίησ 
ΟΥ̓́ΕΣ δι οχρὶδιηδέϊου σίνος οὗ ἐξ ὉΥ 15 ἀοίοσι 015 οδιιθοα ἔπ σοδὰου 
8 οδύδομθ. 10 θεμένων '" Βοάϊ, »χ. οἱ ὕσῃ. Π Τυῦ., πο 660 
αυἱάσπι ποῦ Ῥζοῦδαγοσίηι, βο Ηρθεσω. σϑοορὶς, ΒΊΑΣ .Β.: ἐξ που]Ἱὰ Ὁθ 
ἑπιοσοοίζης ἰο πον Βὲδ11.᾽. 5 ΣΘΘΘΟΣΒ [οΣ σο ϑοΐηρ θεμένων, 858 τἨΘ 

ζανὸ δὴ δῃηδίοροιϑ ἱπδίδησο ἀἰγο εγ δέοσπαυβ 1. 238 ἰἢ ὑποθέμενος. 

Ω5 ἔστι “ΤΩΘΒΙΠΒ᾽ ΟΣ "δἰ κεΐβοε," Ῥ. δ7, 18 γνχαὶ πάντων ζώων : 

680 ΘΟΏΒΟΠΠ626Ο οὗ ἰδ9 Ὠγροίμοαία οἱ Κἰχαπιὶδα που]ὰ Ὀ6 ποὲ ΟΠ]Υ 
᾿4δθ οδἸἑἑοταϊίοι οἱ ἐδο ἀὐπέϊποίδου Ὀϑέτθοι ἐμθ υἱτέθουβ δηὰ 89 
Υἱοΐοῦκ, Ὀτπὲ δἷϑο Ὀϑίνθθη τὴδη δ ἐπα ΟὟΤΟΡ δῃΐπιαἷν. ΘΕΈΡΡΕΒ. 
4] πάσχειν ἃν-εὅτι ἂν ἔπασχεν ὃ λόγο: “ἰδὲ ΟΣ δγχυϊασηὶ πουϊὰ 
ΘΟΣΩΘ ἰο ει πηΐοη Ὁ]9 ρΡοαϊίλοι." 

ΧΙ ΙΠ0, ν. 67, 84 τῶν ἐν ἀνθρ. πάντων ἷΒ ἃ ῬΑΤ ϊ ἶνο φϑαϊεῖνο 
ἀορεπάσμῃξ οἱ ἔσθ᾽ ὅ,τι ἄλλο. 30 ἄλλα μυρία : ἴον ἐδ) δοπΒέγ. 

866 :,. ΟὨ ΑΡοὶϊ. Ρ. 37, 19. Ῥ. ὅδ, 4 οἷς ἐπιτείνοιτο-- τούτοις ἃ 
(.θο. ἀοίοσπι.) ἐπιτ.---ἄλλο ὁγιοῦν πάθος κιτιλ. Ξεκαὶ ἄλλῳ φτινιοῖν 
πάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοιεν. 90 φῃσί τιν ᾿θοΐάσοχω ἐῦσο 400 φαμὲν 
ἀἱοΐτλ δε, ππεν.: 1 βῃουϊὰ σαΐδοσ επὶπὶς ἐπδὲ φησί τι’ Ξι φασίν; 
Ὅαΐ δὲ ΔῺΥ σαὶθ ἐδιογθ ἰδ ὯῸ ΣΘΘδΟῚ ἴοσ οἰδηρίης φησί Ἡΐΐ ΒΟΟΣ 

᾿ ἐπίο φήσει, 10 ὀλίγου: 500 δΔῦονο 80 α. 14 ταῖς ἐπιθυμίαις 

κιτιλ.: [086 ἀδινοδ δῖϑ τοὶ βογοζωθα ὮΥ γουθετοῦσα, Ἡ6ἢ γοΥὺ 
ταῖμοσ τοηαῖΐσοα ἐ}0 δοο., νυ Ὦγ ἀπειλοῦσα : ἱπέαχιοοα ΔΙ οΠΟΌ5 ἰο. 
19 Ῥχοδοῃξ 0880 Ὦδυθ 66: οο]]οοἰοὰ ὉΥ [6 δοταχαηθηίδίοσδ: ΒΟΟΣ. 
Ασϑορβϑᾷ. ὶ 48 ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θανμά- 

ἕζοντες καὶ ὁμιλοῦντες τοὺ ἐν τούτοις πρωτεύοντας, 1 γεὶδδ ἱὰ Απάοο. 

8 88 εἰς τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται ὥστε καὶ παρασκενάζεται τῇ 

πόλει καὶ πράττει καὶ ἤδη δημηγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν 
ἀρχόντων τισί. ἨΞΙΝΡΟΣΥ, Ξ.|4}}0. δὐὰδ ῬΙαῖο ἴσα. 11. 9845, 12, 

9δά 5; ναὶ ἐμ:0 Ραδβαρὸ Ἡδιίοι 89 φαοΐο5 ἔγζοτῃ βορδοοῖοβ, ἀπε. 

δ87, καὶ συμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας, 68 ποξΐη ἩΔΙΘΥΟΣ ἰ0 

ἄο πίε ἐπὶσ νοΐπξ, δὲ Ἧαχ᾽ 5 ποὶθ Ἡ1 ὕῦο κοϊδοίσπξ ἴο ΒΏΟΝ. 

Βαὶ οὧὰ Ῥτειοίαρ. 8397 Δ, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶ 
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ἐδ δοῃέθποθ Ῥορίμείηρ Ἡΐ ὅπως: μή 16 ἀοροιδοιξ οἱ μὴ φοβηϑῦ : 
800 αὔογο 77 8 διὰ ἅἥ'γιωροα. 1938 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι 
ὧὦὖμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπωε μὴ καὶ αὖθις διασχισθύσεται. 5 τοῦ 
σώματος ἷδ οὗ ΘΟΏΣΘΘ ρ6π. οδ͵οσξ, “ἐπ [800 δβορασζαϊοῃ ἔγζοσα ἔδθ 

οάν." 48 διαπτομάνη ἷἰ6 ἴὯ0 τοαδίηρ οὗ ἴδο Ὀθδὲ Σ288.. διαττα» 
μένῃ οἱ ἴ)6 χη86. οὗ 1088 γ8]09 ἐ ζο0Σ ἐ.:656 ἐν ΖΟΣΊΩΒ 8660 ῬΟΣδΟΙ ΟἹ 
ἙΠω. Μοά, 1, 

ΧΧΧΥ͂. ῬΑΌΒΕ ΙΝ ἘΞ ὉΙΒΟΌΒΒΙΟΝ  ΒΟΟΒΔΥΣΒ ΣΕΥΣΤΕΒ ἨΙδ ἘΓΣΛΒ- 

ἘΠ ἸῸ ΒΊΔΤΕ ΤΗΞΙΒ ὈΙΥΕΙΟΌΣΤΙΞΒ ΔΒ ἘῸ ἘΠ ΔΒΟΌΧΕΝΤΒ. ΑΙ ΌΒΙΟΝ 

ΤΟ ΤῊΞ ἘΧΑΜΡΙ͂Ι ΟΥ̓ ἘΠᾺ ὉΤΙ͂ΝΟ ΒΊΑΝ. 

48 ἦν πρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ '" ὮΘ ἨΔ ὈΌΒΥ Ἡΐ (80 ἀἰδοοῦχεο μοϊὰ :᾿ 
4 ἐοέῃβ οζϑξ ἱῃ βοσιωοῦθ᾽ (οἱ, Ηοζ. δαὶ. 1, 9, 3). ἘῸΣ ἰδ σοπείσ, 
ΘΟ Ρ. 5611, ὃ 638, τ:. 1. Εἰ 611, 8 128, 6. ἸὙΒοΙρθοΣ οὩ ῬὨδοὴσ. 

249 α. 90 ὧς ἰδεῖν ἐφαίνετο “86 ΟὨ Βοοὶηκ ἶτα 1 βοοσηθᾶ,᾽ ἃ 
Ῥὶοομαδέῖο ὀχρσγοδβδίοῃ Ἡδδ ΟΟΟΊΣΒ δἷδὸ ΤΊΊΩ. δ3 Ξ, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, διὰ ἰδ ἰταϊἐδἐθὰ ἘΥ͂ ΒΘΎΟΣΑΙ ἸαΐοΣ Ἡτὶἑοσθ. ἘΣ Χδοὶν 

ῬΔΙΑΪ161 ἐδ ἐδο ἐσχῃ οὗ ῬὮσαδο πὰ Χο. ΟὙΤΟΡ. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμενος δα, ὁποῖδε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 

ψυχὴν ἔχων. Οοὐάθα ΔΡΕΪῪ δοωρασοβ ἘῸσ. Ηοσχο. ΕἸΣ. 1002, εἰκών, 
ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Παλλάς. Ῥ. 48, 8 μών μή: 961, ὃ 878, ὅ 
(Ρ. δδ8). Ῥοῃ. Ρ. δδ9, ὃ ὅ872. 4. λέγεσθαι ἰδ [Π0 0, Ώ 9 ἱΣΩΡΘΓ- 

ἐθοὲ βοχθ πδοὰ Ἡξὶὰ σοίθσθηοθ ἐο 8 σγϑυΐοῦδ αἰδουδββίου : 860 δΪδο 
[}6 οτἦξ. ποῖα, θ᾽ οὐδὲν λέγω 1ἰξ. Ι ΒΑΥ ποϊὲπᾳ," 1.6. δοπδίοῦ 
ἈΠΔΟΙ Βανο βαὶὰ 85 οὶ βροΐχθσι. 7 καὶ αὑτοί ἷΒ ορροδοὰ ἴο καὶ 
αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 ον ἴδ ἐπιδη. ἂν λεχθῆναι 506 οχἱέ. 
Ὠοίθ. 15 Ῥοσβουι οὐβοσυδίίοιι οἱ ΕΣ. Ηθο. 21, πὶὶ χοραγὰ 

ἴο ἰδ ἰγασίο Ροϑίϑ “ ἀΐυϑσβα ἐθιιροσα ἰοίΐθ8 Ῥοστοϊβοοῃὲ τὸ ἤδη 6 
νψατοἰδίοω ἀδία οροσαὰ αυδοαΐββο υἱάδθαπίυσ, 18 ΘαΌ Δ} ἐσὰθ οἵ 
Ῥζοβο- ἩΧΙΟΓΒ, ΘΒΡΘΟί4}}γ οὗ Ῥ]αίο δῃ!ὰἃὰ Χϑῃορθοῃ: ἱμδίδημοθα μαΥθὶ 
Ὀόθα οΟΙ]θοϊοὰ ὉῪ Ηοὶηοσέ δὰ Ὦ.]., Ὀὰπὲ ΕΠΘΥ ΣΩΔῪ ΘΑΒΙΪΥ ὕ0 τυ] ὶ- 
»]ἱοά. 10 διάκειμαι οδπιοῖ ὉΘ 8 δα ὐ πῃοίνο, πον δέρῃ τος 
ἔδαΐ Ηοΐηδοχέ δὰ Βυξίτοδηι δομδὲον ἰὲ 88 βιιοἢ : 5660 Ὀοΐον, 93 Δ. 

ΝοΣ ἰδ ἔπογθ ΔΩΥ ὨΘΟΘΒΒΙΟΥ [ῸΣ ἐλιὶδ, Δ8 φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα δρᾶ 
ΒἱΧαΐϊου οὐμοσ υοσὺβ ἂστο ἰουπὰ τὶὲπ μὴ δηὰ ππχηϊβέδ θδ Ὁ 19 ἐπᾶὲοα. 
ενοα πθ ἐδο δρρυθθηδίοι ἰβ σοργοβοιεθα 85 οοσίδὶῃ : 806 ἐδ 
ἐπδίδηοοθ οοϊοοίθὰ ὉΥ Μαξἰιΐαο ἢ ὅ20, διὰ ἐδ: ᾿δοταχοθηίδίοσ ΟὨ 

ΤΒῦο. 8, ὅδ, 2, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 8090 

αἷδο Βαμα", ῬὨϊϊοῦυδ Ρ. ὃ; ΒἰἀΔ6]1, ἢ 639. Ἡΐτθ νὸ διου]ὰ ἐδαγθ- 

ἴοτο δϑβΌσωο "ἐμδὲ ἐμ δρρεο;ιϑηβίου δα 9 βοοσαίθα Ῥοὶπϑ ἀἰθοοπλ- 
Ῥοεοὰ διωουχι θα ἰο εεγίαίπεμ ἴῃ ἴμ6 χοϊμὰδ οὗ δἷα ἐγίομια ἐμαὶ }ι9 

δ 

τος καὶ βπαμα μᾶμ ππῇπῇπῃπῃᾳΦἭΤᾺΠΡΟ σα πο ὦ «πὰ ποθ ον. ππαπαι».... ἡ 
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ψ88 δ0.᾽ (ΟπΌ5 8.) 43 ΟἿο σοΐσξ τ ὶϑα ἐδποὺ ΒΙομ 614 5 
οἱερκοὶ οσπὶ. πλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ 86 δυϊοείεγ οὗ 80 πιδρ. ἰῃ 

ἐξα ἔανους: ὑαὲ ἐξ που]ὰ ὃὉ6 ταδὶ ἰο ὁμβδσιρο ἔπιο ἑοχὲ λέμβου δρρδγοως 
Ὠοοοδαὶ ἐγ. πλεῖστα καὶ μάλιστα ΟΧρτοαδαδ ἔδ0 εἰσοσεδ διὰ ἔπ πθ88 
οὗ Π60 δοῃρ. Ω4 τὸν θεόν κιτλ. ἱ. 6. ΔΡο]1ο, οἵ. Οἷο. Το. 1, 
80. ΩΒ καταψεύδονται τοῦ θανάτου “ἘΠΟῪ ΒΑῪ ἴδἶδο ἐδπὶηρα 

πα τορατγὰ ἰο ἀοδὲδ." 47 ἐξάδειν “Ὀγοοίδο ἐδ 1δπὲ ὈγΘδία 
ἐπ ταοϊοάγ,᾽ 40 ΤΊ φοπυΐηο Αἰἰΐο ἔογι που]ὰ Ὀ9 ῥιγῷ ἩδοΣ 
δοί!}}}} εἰδθιὰθ ἀοσα. 617 »: 961, ξ 239, 4, 6. Ῥ»Ῥ.4,1 05 
ἐδο ομἱβαίοι οὗ ἔθ δεὶξεΐο βοίοσε χελιδὼν 566 ἢ. ὁ ΑΡοΪ. Ρ. 10, 12. 

᾿ ΒΔ ἀοΙΙ, Ὀὶᾳεαϊ, 8. 337. 4 Οοὰάοο οορασοα Ορρίδη. ὕγηορς. 3, 

818, κύκνοι μαντιπόλοε, γόον ὕστατον ἀείδοντες. βΒ Ἐοσ {19 

ουπεϊτυοσέέοῃ! διαφερόντως ἣ οοταρ, Ὀοίον, 9ὅ σα, ἐκεῖ εὖ πράξειν 

διαφερόντως: ἡ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιούς. 8 ἱερός α. ᾳοῃ. : 901, ὃ 618, 4. 

-- αὐ χεῖρον ἔχω “ὭΟΏ Βὕπι ἀοίοείοτ.᾽ [860 δἷδο Βἰἀ Δεῖ}, 8 3, 0.] 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοεϊνί περ ἐπ αἰΐξ οὗ ΡΣΟΡΒΘΟΥ ἔγοια Αροΐϊο. Ηος- 
ΣΩδτ 5 οοπ). τοθηἰοηθαὰ ἰῃ Ὠΐδβ Ὀγοίδοθ 18 γϑ ΣῪ Ὁ οδοΐηρ, οὐ χείρον᾽ 
[ἰ.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴ» ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. "ἴο δΔΥΘ 6 Ῥτο- 
Ῥδοϊο Ῥόποξ τοί ἰηΐοσίοσ ἰο ἐλιοῖσα ἔγοσῃ ἐδ 6 τηλδίοσ (οὗ ὑσορῃθοσ)." 
18 Ηἱἰγερολίᾳ Ὀγδοκοὶβ μή πὶ} Βιορμδηι: ὃὈὰὲ ἀοὐάθα ἰδὲ} οὗ» 

᾿ φοεύοδ ἐμδὲ μὴ προαφίστασθαι ἷἰΒ ἰο Ὧὃθ τερΑγἀθἃ 28. ΟὯΘ ποίϊου 
(- προσκαρτερεῖν) Δῃἃ 85 δὰ Οχραμπδίοῃ οὗ ἐμ ἀπ οχρχϑαβοὰ ἴῃ 
δλέγχειν. Ὧ0 ἴ. ἢ μαθεῖν ἴτοτα οἰμοσα, ἣ εὑρεῖν ὉΥ οτἱαπαὶ 
Ἰυουσς. Οὐμρ. Ὀοΐον, 99 υ, παρ᾽ ἄλλον μαθεῖν Δῃὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

4] εἰ ταῦτα ἀδύνατον 56. ποιεῖν ΟΥὍἁ πράττειν. Οἷ,. Ῥαστηοπϊά. 100 Δ, 
Ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. Δ. ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κ.-.λ. : ΘΟΙΏΡ. 

Οἴθεσο β ἐπιϊ δέοι οὐ {5 Ῥαδββασο, Τυδα. 1, 80, ἑίασι ἀπδίἑαη 
εἰγεμνρεείανδ δαεείίαπο, πειῖέα αὐνεγεά γευέτεέπε, ἰαπιαναηι ταῖς ἱπ 
“ματὶ ἐπιπιένεο ποεῖγα υελέίϊω ογαίΐο. Οσοὰάδα ἐπ} οὔϑοσνοα ἐμαὶ 

᾿ ἯΘ ὮΔΥΘ ὮΟ͵Ὸ δῇ δἰπείου ἐὸ ἔθ Ῥσχουδυὶδὶ ὀχργοβδίοι ἐπ᾿ ἐλπίδος 
᾿ὀχεῖσθαι, ἴοκ νϊολ 506 Ῥογβοῦ οὨ Ἐπγ. Οἵσ. 68. 48 λόγοι 
θεῖος ἱΒ ΔῈ ΔΙσυϊαθμξ σουθδὶϑὰ ἰ0 τ Υ Οὐνῖθ 51800: ἐδ) θΧ- 
Ῥτοβαίου ἐδ Οὐρμΐο, δϑοζῶρ. ἔπ ᾿ἰποα αὐοϊθὰ ὈῪ ΕἸ πδο πα ῬΊΔΕΡ. 
Ἑτασς. 18, 68ὅ, εἰ: δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρενε, ᾿Ιθύνων 

κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ. Ἡογδοϊϊξτια, ἰοο, 
Ὡδοὰ ἐδ δδ:26 ἀσργοδαίοι Ὀοίοσο Ῥὶδίο: βοχὲ. Ετωρὶν. δὰάν. Μαδιι, 

Ἵ, 146. Ῥ- 4δ, 8 πρὸ: ἐμαντόν δΙομο ὈΥ͂ πυροὶ], πρὸ: τόνδε (0690- 
Ὅλον υἱεδ Οοῦθυ: δ06 ἐμό θοκίπηίΐηρ οὗ ἐδ ομδρίος ψοσο ἰξ ἰδ βαϊὰ 
ὅδδοι Κόβιμ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ. ἘΠΕ ΟΒΙΒΟΣΙΟΝ ΟΣ ΒΙΜΜΙΔΒ: ΤΗΔῚ ΤΗᾺ ΒΟΌΣ, ΒΕΙΧΟ 
ἃ ἘΔΆΝΟΝΥ, ἘὺὦΒῚ ΒΒ ἘΒΟΛΔΕΡΕΡ Δ ῬΕΒΙΒΗΙΜΟ ὙΠῚῚ ἘΠῚ ΒΟΡῚ. 
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».4δ, δ εἴ τιν διεσχνρίζοιτο 'ὯΔΟΟ πδή80 δὰ γνοχῦα πρίν τι ἐκείνην 

φαθεῖν Ῥ͵ιοϊδαΐϊῃ οοπίϊμοηξ, οαὲ ῬΟΥ Ῥασϑηξμϑεὶσ αὐδεὶ πυδιμῖδπι 

δὐϊολυσιίαν ἀοίμδο 8δϑὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ ΣΖώκρ.--- ὃ κατασατῇ : ἴπτα 
ἀοτηῦτα δροοοίΐα ἑπίοσεσ υοσυΐα ὅρα οὖν πρὸξ τοῦτον τὸν λόγον, ἴΏ 
αυΐϊνιιδ οὖν, αἱ Βοϊοὲ, ἐπ οτττιρίαπι δοσιμόσθχι οοηίθχίἐ, δἷο ορέΐτηο, ας 

ἔῃ σοσσζωοει ἑδσηὶ ποσὶ, οοϊιδογοὶ οζαὶϊο,᾽ ἨΞΙΥΡΟΕΥ, 16 ὁ αὐτὸς 

,᾿ ὥσπερ ἰδ ἃ Βοτξηοταὶ πιορὶϊσοηΐ, Ὀαὲ ἰγοεηπεπὲ οοπαίσποξίου ἰῃ Ῥίδίο 

διυὰ οἱμον Αἰέΐο τεϊέοσα, ποἰλοθὰ δ'δο ὃγ Ῥχίδοϊδσι 18, 1105. Οἱ. 
Τορα. 3, 6715. Τγεΐα 309 οβ. Χο;. ΑὨδΌ. 1, 10,10 ὧοα. 5.66 δἰδο 
ἈϊΔΔοΙ ὃ 116. 26} 8 809, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη: 
Βοος Ὀγδοκοὶθ ἄν ὈΘοΔΌΜΘ δ᾽ 8 πον ἐδ6 ἐπηιργοδβαίου ἐδδὲ ἐπα 

Βοῃίθηοθ ἔογπδ ρματὲ οἱ ἐἰο ἀεροηοπὶ δρϑϑοῖ, ἱπ ἩΔοΘῚ οα50 ἄν 

πουϊὰ 6 Ὑσοσιᾳ, οἱ, ῬΏΣ]οῦ. ὅ8 Δ, ἥκονον.---Γοργίον πολλάκι ὡς ἡ 
ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν' πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ. 

δοῦλα--- ποιοῖτο. Βαΐ δῷ ἔ)6 πι58. ΒΙΡΡΟΣΙ ἄν, ἮΘ δΔ:Ὸ Οὐϊἱχοὰ (0 60:- 

δος ἔθ βοπίθῃοθ 88 ἃ Ῥασζϑι ποία οὐδοχυδέϊος, ϑχϑσηρὲ ἔσοστη ἐδ9 

τ] ο8 οὗ ἀοροπάᾶοσίξ δροϑοῖι. 4θ ὑπολαμβάνομεν "ὙΠῸ ΒΌΡΡροπΘ," 

ἀρηοίίηκ ἐἰαὲ (δ Υἱον τἨΔΔ ἐθδῃ ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ τοοαϊνθὰ 88 ἃ βδὲΐβ. 
ἐμοίοῦγ οχρίδιδεϊοσ οὗ ἔπ βαΐυγο οὗ ἔπ βοῦ]. ὙΥγ θΏ ΡΟΝ ποΐθ 
ΟἿ ἰδ10 ὑγϑδϑδ ῬββΒβαρβο σοι ἐδὶηβ 411 ἐμπδξ σὰ ὯΘ οοἰἸθοϊοὰ αδνοιιξ 
(018 ρμοΐμέ: ἰξ ἰδ σἰνϑῃ 1π ΔῺ ΟΧΟΌΣΒΙΒ δὲ 86 οῃὰ οὗ ἐπ Ῥχγεδοηξ 
Θὐλλο. ἢ. 46, 10 παραμένειν "ἴο 1αβι:᾽ Ηἰἱγκομὶσ ὈΟΙΪΥ Βυνείϊ- 

(υἰθα ἐπιμένειν, τοΐογείης ἴ0 80 σ, ἩΐΙΟΤΘ ἐδ ΒΔΙη6 Οχργθβδίου Οϑοῦ ΣΕ 

ἐμ ἃ δἰ ταῦ Ῥαδϑαρα, 

ΧΧΧΥΙΙ͂. ἸΗῊΞ ΟἸΣΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΕΒΕΒ: ὙΣΗΛΈ ἸΤῈῈ ΒΟΌΣ, ΜΑΥ͂ 

ΒΌΆΒΥΙΥΞ ΤῊΚ ὉΙΒΒΟΣΌΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΞ ΒΟΡΥ, ὙΚΈ 165 ΝΟΥ ΤΗΕΒΕΥΟΒΕ 

ἘΞΟΝΒΒΛΑΒΙΓΥ ΕΧΕΈΜΡΊΕ ῬΈΒΡΕΤΌΔΙΣΥ ΚΒΟΜ ὉΣΒΒΟΣΟΤΊΟΝ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ἰλξ, " απἷη τοβροσιλε ' Ἰἶκο εἰ8 Τ,δὲΐῃ ὁ Χ-. 
Ῥτοβϑίου, θᾳῦαὶ ἰο δῇ θταρμαίίο οοπητηδηὰ, 61} 8 403,38. 422 χρόνου 

ἐγγενομένου ἱδ 416 ἃ ἰοτταῦϊα μὰ Ἐπαογαΐάοπ (1, 118; 4, 111; 8, 9) 

δὰ Ἡοτγοάοίμδ (1, 100; 3, (34; 175; ὅ, 92), οσαρ. αἷδο βγιωροι. 
184 Δ διινὰ Ῥτγοίασ. 839 Ξ, ἵνα---χρόνο: ἐγγένηται, 41 ἔπειτα δέ: 

Ἡοΐηὰ, δῃὰ β.δ11}ν. ογαὶξ δέ, Ὀδοδαβο δἷξος εἶτα δῃὰ ἔτειτα ἰξ ἰς 
ΒΕΏΘΓΣΑΙΙΥ οτἱἰἰοὰ; ἩοΣΔΔΣ ΒΟΉΘΥΟΣ ΔΕΙ͂ οὔδασνυοδ ἐμαὶ ἐπΐς :ϑ 
ὯΟ ΣΘΩΒΟΏ ἴογ ἱσηοσίηᾳς ἐμ0 δυΐμοσὶ ἐγ οὐ ἐδθ Ῥοσὲ 1πι88., δα ἐἰιοσθ 
ΔΙῸ δἷβο ἱῃβίασιοοϑβ ἰὼ ἩΔΙΘῺ δέ ἰδ τοδὰ δίξοσ εἶτα δῃὰἃ ἔχκειτα. ΤΏΘ 
ἐπδη. ἐνγχωρεῖν αμὰ ὑπερδικεῖν ΔΣΘ οὗ οοὔσδο ἀοροπάσῃςξ οἱ δοκεῖ μοι 
χρῆναι; Ὀθδὶά65 ἔΠΟΣΘ ἐδ ἃ εἰμ ξ διδοοϊυϊΐα ἐμ ἐμα οεαίδείοσς οἱ ὃ 
Ἰοίοσθ ἐὰν μή. 4Δ ἴ, ἐάν τι ὃ. προσῴδειν ἷ.6. Ἢ ἰξδπἸΟΥ ΔΡΡΘΔΣ ἰο 
ΒΥ δηγίϊμπης ἰσχῃθ: ἐΠ0 ποεὰ προσῴδειν 18 πὸ ἀουδὲ οἰιοδατι 08 
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δοοουπὲ οὗ ἔδο Ῥτονΐουν ἀἰσουδείοι οὨ ἐδ! δουϊ οοπαϊἀογοὰ 88 ἃ ἀρ- 
μονία. 8.66 Ὀοῖον 92 σ, 45 θράττει "ταράττει, κυεῖ᾿ ΤὐτλδΘΌ δ. 

40 εἰς τόδε τὸ εἶδος 1.6. [Ὧ6 Ὠυτηδη Ὀοάγει ἀνθρώτινον εἶδος 76 σ. 
----Ὁ οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποί χτοίσδοί,᾽ 8 ὙΟὉΣΥ ἐτοαποηὲ οχρυοδοίοι ἰὼ 
Ῥίαϊο, 6... λίοπο 89 ». Ῥιοίαψ. 8δέ χα. Οδδσιιίά. 1064 α, Οὐχ. 
461 νυ. (ἸΥγέϊ6;}.): 566 δἷδο ΗἰΔἀο1] αὶ 111, Ἐον μὴ οὐχὶ 5600 0", 
Ῥ. δὅ92 ἢ δθὅ. Ρ". Ἅ7, 1 ἐπαχϑές 11}. “Ὀυγάθηδοσρο :" ἐδθ ποχὰ 15 
βουσὶ ἐἰπηθδ πδοὰ οὗ θχασρογαίθαά Ῥσζαΐθϑδ. 8 τῇδε δο. ἱκανῶς 

ἀποδεδεῖχθαι.------ἂε μέν ὯΔΒ ὯΟ δυὐδοσπδοΐξ δέ ἰο οοτζεβροῃὰ,. 

Βαυὶ, 5 δία", ΒΕ αάγθ, ἔἰο τυΐϊοσ ἰπίοπἀοὰ οχί σία }}} ἰοὸ 

οοπεΐπυθ εἷ8 βοπίθῃοο ἱπ ἔδιθ (οἱ οἱ“ ΤΔΏποΣ ὅτε δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 
«καὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. βΒ ἂν φαίῃ: ἴον 1:0 ρΡοοἱξίοι οὗ 
ἄν 566 ἢ. οπ Οτίο ὅ3 ». ἘΙΔ611 ξ 296. 2701 ἢ 481, 8 οὐκ. 4. 10 

τὶ λέγειν "ἴο ΒΑΥ Βοπιοίἰτς ποοὰ, πο}} Του ἀοὰ :" “. οἱ Οτο Ῥ. 4, 
8. 11 ὥσπερ ἂν ἰδ Ὡοΐ 0 60:80 οὗ ὥσπερ ἂν εἰ, ἐπουρσὰ Ηοΐῃ- 
ἀοτῖ ες ἱμοϊϊποὰ ἰο νὺξ ἐπὶδ ἑπίο ἐμο ἰοχὲ; πὲ ψὸ βου ]Ἱὰ βἰτρὶν 
ἐσγδηδὶδὲθ “ ἐπεὶ βϑϑῖδ [0 Σὴ90 ἴο ὃὉ6 Βεϊὰ πὶ Θα 04] ἡπδέϊοθ 88 ἃ ζωδϑῃ 
Σαϊρσξ πρεοακ᾽ ἄδσ, 8.060 δ]δοὸ 261} ἢ 868, 3. 15 ἴσων: ἰδ ἐδ 
ἀϊδῆσα!ϊξ ἰο ἀΐδοουοσ ΔῺΥ δαιἱδίδοίοσυ στουμὰδ ἴον Εὐσείοσ᾽ Β οοπ). σῶς, 
ἐπουσῶ Ἠοὶπὰ., Ηδγα;. απὰ ΗΙΣβοιὶα ἀρΡσουο οἱ ἱξ; Ἡμαὶ ἐδ οὗ ἱπ)- 

Ῥοσίδποθ δοῖθ, ἰ8 ἔδο ἰάθα οἱ οχίβεϊησ, δηὰ ἐπὶ ἰ8 βυ δὲοίθῃ 

Οχρεοβεοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσως ἷπ 6 Ῥοδίέἐλνο δϑβογίΐου 85 ὙΟΣ ποοὰ 
δΔυϊοσγ: 806 δῦονϑ οἱ 07 Δ, Τῃθ ΟΟΘΌΣΓΘΙΟΘ οὗ σῶς δὶ σῶν ἰπῃ 
816 οοπεἰμπδίΐοι οὗ ἔμ6 ἀἱδουδβίοῃ 18 ΘΟ ΔΙ ΪΥ 20 δισυπιθηΐ οἱξ ΠΟ Σ 
ἴον οἵ δραϊποῖ Εογδίου. 47 οὐδέν τι 40.Δ}1665 ἐδ: δὰ). φανλότε- 
ρον δῃὰ ἀσθενέστερον. ἘῸΣ ἰδ9 Δὐὐϊιοι οὗ μᾶλλον ἰο ἃ οοτηρατγαίνο, 
8606 ἐδο οὐὐίοτ᾽ 5 ποίθ οὔ ΡΙ. Δ]. 419. Ἡδρχο ἔδπογο ἐβ ΤΩΟΣΟΟΥΟΣ ἐ}}0 
Θχοῦδβο ἐμδὲ οὐδέν τε μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΕΥ͂ ἰγδα ΘΕ ἐὰ ἐδ Βοηδό 

᾿ πογασέμο 885." Ῥ. 48, } μέτρια 'Δρρτορείδιθ ἐπίῃ με, 8 φαίη 
80. ὃ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "89 4]]δίοι 18 ἐο ἐ.)6 Ησθτα- 

αἰϊέοδι ἀοοίχὶο οὐ ἃ Ῥοχροίιιδῖὶ δυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
φὰίολι Ρίαίο δοοορέϑὰ 85 ἐσι9 σορδιάϊης ὑπὸ ἰοχίατο οὗ ἐμο Ῥοὰγ." 
ΘΕΌ ΚΒ. 11 ἐπιδεικνύοι: 500 90] ξ 418,1... Ἡοΐπάοσί ἐἱηϊα 
αὶ ἂν συσδὶ ἐο ὃο ἱπδοσίϑα αἷϊοσ φύσιν» -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας 
δὲ ἃ τοὐυπάδηςξ οχρεοδβοίοι οσ ἀσθένειαν. 80 Τυρα. 12, 908 » ἡ 

φῇς φυλακῇ: φύσι:-:-- ὃ φυλακή. 14 Ηἰνρολιίᾳ οομ θοίαγοβ ἔσται 

ἐποϊοδὰ οἵ ἔστιν, Διὰ ἐμὶδ 15 ῬοΣδρα χἱσμέ : 6600 ΟἿΣ οτιἐϊοδαὶ ποῖθ οἱ 
».Α7,3. 144. τομαὶ. “ἰοσ 1 οἱιθ ψϑγθ [0 ῥτδοὶ [0 δὴ ὁρροηθηΐ 
(τῷ λέγοννι) ΟΥδ τοοῖθ ἐμδη γοῖῦ δὲ ὑσϑδοῖΐξβ Ὀσοροδθ ἔμο60 ποξὰδ 
δΣο δὐἀτοεδοὰ ἰο Βἰετητοίοα. Ηοϊοδοτί σιδθο πλέον ἀσροπάσθης οα 
λέγιντε διὰ ἰχοιπεϊδίου “ἼΔΩ οἰδδια ἱ ατ͵δ δεηϑηϊδίως οἱ αὶ τοὶ 
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Ρἷυε οοποοδδὲ φαδι ἰα, Ἰασρίθηα 111} μοο βόα βοΐυσα οἷο," θα ἐλιΐο 
δὴ ἰο ὃῦθ ΒοΙο 0. δὲ ζοσοο διὰ μοῦ 80 Ὡδίισωὶ 85 ἐ8 οΘοχιδέχῃο. 

τοι σϑοοσασωθι θὰ ὮΥ 8. 109 αὐτό "ἴδο ἐδίηρ ἴὰ αποδίξοι,᾽" 

86, ἴπ86 δουϊ, Βοῖοι, 109, τὸ δ πάμμεγά τι εἶναι αὐτό Ἐπ 
χοίθχθῃοθ ἰο ἃ ζουιἱηΐηο, τὴν γῆν. 40 γνχὴν δμουϊὰ ὃ ἐχαπδ- 
Ἰοϊοὰ “6 δοι],᾽ πιοὲ “ἐδο δβοι].᾽ 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει 
ΒΌΣΩΒ ὮΡ ΟΠ06 ΣΩΟΣΘ ἐδ γασίουβ οοὨέθηἐδ᾽ οὗ [δ Ῥχοίδδὶβ, ναξ ἔοι 
ἑπείοδὰ οὗ Ρ᾽δί!υ ναξεηρ ἐμ σοποϊπκίοι ἄγαῦσε ἔγοσα ἐδ) ὑσϑοθάϊης 
Ῥχϑιρΐδοβ Ὀοίοσθ Ὧ8 ἴῃ ἃ ἀἰδίϊηοι ἔοσια "16 σϑβα ἐμαὶ ἐ86 ἰσὼ- 

ΣΩΟΣΙΔΙ ΠΥ οὐ ἐδ9 δοιὰ] ἰδ ποῖ ῥὑχουϑὰ δἱ δὶἱ,᾽ ἐδ σρϑῶκοσς δρδῖσι είνϑα 

δὰ ἱηγοϊγοὰ βοῃίθμιοθ 1 ἀουδὲ πδοῖδος Ῥὶδίο πουἹὰ βαγὸ μὰὶ ἃ 
δοῃέθεοο ᾿κο ἐδὶβ ἑπῖο ἐδ τηου ἢ οὗ βοοχαίθβ, 85 ἐξ ασἶτοα ἐδ σοδὰθδ 

ἐδὸ ἐταργϑβαίοι ἐμδὲ Οοῦθα 8 σορσγοδοηϊοὰ δα δὲ δηὺϊκπασζὰ δρϑδῖοσ, 
ὈΘΟΔΏΒΘ 6 ἰ8 ποῖ ἃ οΟἷοδσ ἐδέμλκοσ, 47 θαρρεῖν θάνατον -ε 

θαρρεῖν θάρρος θανάτου: Β66 {π 9 Διδ]οροῦδ οομπίχιοίίοηα οοἰϊοοϊοὰ 
ὉΥ “2611 8 δῦ0 ὁ. 80 ἀνάγκην εἶναι ἰΒ οοῃοοϊνοα ἐπ ἀσραχάθηοθ 
ΟἹ προσήκει ΟΣ ΣΑΙΠΟΥ εἰκός ἐστιν ἩΟῺ δμου]ὰ Ὀ9 υπἀοχβίοοὰ ἔτοχα 
φροσήκει. 

ΧΧΧΥΠΙΙΙ. ῬἩΠΑΕΚΡΟ ΣΝΤΈΒΒΟΡΥΒ ἘΙΜΒΕΙΥ ΔΝῸ ὈΒΒΟΒΙΒΕΒ ΒΟῊΝ 

ΤΉΞΒΕ ΝΟ ΟΒΕΟΤΙΟΝΒ ΑΥ̓ΤΕΟΤΕΌ ἘῊΞ ἨΞΑΒΚΕΒ, ἘΘΗΚΟΒΑΤΕΒ ἘΧ- 

ἘΒΕΒΒΕῈΒ ἘΙΒ ἹΝΤΈΒΕΒΤΕ ΙΝ ΤῊΞΒ ὈΙΒΟΟΕΆΒΕ, ΔΥΡ ΡΗΔΕΡΟ ῬΆΛΔΙΒΕΒ 

ΒΟΟΒΑΤΕΝ ΟΔΙΔῈ ΔῊ ΟΠΚΕΕΒΥΌΣ;, ΜΑΝΧΕΝ ὈΌΒΙΝῸ ΤῊΞ ἘἩΒΟΙΙ͂ 

ΒΟΕΚΧΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προσιρημ. λόγοιν ἱΒ ἀοραπάθηξ οἢ ἀπιστίαν ἴῃ Δοοοχᾶ- 
8066 ἩΠῚ} [80 οομδίγμοίλοι οὗ ἐδ γοσὺ ἀπιστῶ: δοιρ. 611, αὶ 88, 2,3, 
Ἰωείοδὰ οὗ εἰς, ἔ ποχὲ ποχὰδβ τιΐρὶνξ δ16ο ὈΘ ἐπ ἐμθ ἀδἰϊνο: 88 ἱὲ ἐ8, 
εἷς ΤλΘΔ 8 " ὙΠ} χοραγὰ ἐο: 20], ὃ θ2ὅ, 8 σ. θ4, εἶμεν---ἄπισγα 

ἢ: " εοπϊαμοίίνυ Ῥοβὲ ορἑδεΐνυτι ἰπίοσέυν, αὐἷα εἰσι βοδίον ἱρδοθ 
ἀυλλίατο οσοθρίβϑθ, Ὡ)π οἰὐδηλ σαὶ ἱραΐδ Ὠδίαγα ῬῸΣ 60 Βροοίδίθ 
ἐα]ἷν οδβοῖ, ;ὐ ῬὉσο ἱμποσούσυἱδ οδβδοὶ Βαυοπάδ, αποοίσοα ορἑαἰΐνιι 
δὰ τρόσϑμπι σαὶ δορί διϊομθη;, οοπίποέΐνυθ δυΐοτα δὰ σοὶ δυο 
οχροσίοσ 86 ζιξίομοσωα ἐθδὶσηδπάδει ναοὶ, αὐοὰ ἀἱδοτίτηθε αὐ ποίθ- 

ἔχ, δἀσοϊεεϊξαν δαδίμὰθ μ6θὸ τωοὰοσζιμι νασίαιΐο Χοα, Η6]1.3, 1,2, 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἷν τοὺς ἄλλου: "Ελληνα: διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳποὰ ἱπ οορίἐδέίομθ Ῥοβίξατα) καὶ οἱ στρατιῶται δήσνοι εἰς 
τὰ πράγματα ὥσιν (ᾳιοὰ οΣ ΣοχΌτα οομάϊοίοπθ βαξροηβιστι Θεαί).: 
ΤΏυασ, ὕ, 96, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπων τῶν τε 'Ἐκικολών' 
εἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξινεστῶτει “αραγίγ». 

γωνται ΒΊΔΙΣ,Β, Β60 8160 9017, ἢ 800, ΗΔ 611, ἃ δ, διὰ 6ερθ.. 
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εἰδγ ὃ 89. .- 13 ἐκέρχεται: ἐμὶ5 τοτῦ 86κ ὁ ἀἰ δατοπὲ οοπεῖς.. 
ἕπι Χεου. Μέοχα. 4, 3, 8, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι. 
168 ἀντιλαμβάνεται “ἴΔκοα Ὠοϊὰ οὗ," ἱ, 6. μοϊδ μΡοπδοδείοῃ οὗ σῶθ: 
8ο Ῥδσιω, 130 Χ, εἰ ἔτι καὶ οὐ πώ σον ἐντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἐὠἐντιλήψεται. 18 ὥσπερ "88 1ῖ ποχο, ἰδ δὐλοὰ ἰο ὑπέμνησε οὐ 
δοοσυπΐ οὗ ἐδιο δοτοοτ δὶ βσυτγαίνο π60 οὗ 0 ποξὰ ἰῃ πΐα μβδδβδαᾶρο, 
ὁτομιμνήσκω Ὀοὶηρ οἰ σ4}}γ υδοὰ οὗ ἃ Ῥασβοῦ. 4] τὸ ὁ Σ. 
μετῆλθε Ἰ1ξ, “ονοσίοοϊ." ὶΔ(611, 8 94, οὔδοσνοα ἐμδὲ (πΐα ἐα ἐδο 
ΒΑΘ χροίδροΣ 88 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγος, 23. Ἡοϊηδογί ἱδ 

Ῥοοϊεῖτο ἐμδὲ τὶ Ὀθϊοπρε ἐο ἀχθόμενος διιὰ Ὡοὲ ἰο ἔνδηλοι, διὰ Μία }}Ὁ, 
δηάογβοῦ δεἶα ορίπίοι. 1ὲ 8 ἀἱ 60} ἰ0 866 ὙἙῪΥ ἱξ πιιιδὲ Ὀ6 80, 88 
Ὧὸ δεῖ ΥΟΙῪ βορὰ δ086 ὮὉΥ ἐγδῃδίδείῃσ " ἀϊὰ Ὧ6 ΒΠΟῊ ἰἱῃ δογίμὶης 
αν 6 παδ ἀγίνϑῃ ἴο αεἰσαὶ δ᾽ ὅσο. 24 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰα εαϊὰ, 

᾿ς 4} ἃ κα οὗ Ρογϑοιϊβεδίίΐου οὗ ἐδ λόγος, ᾿ἐκο ὑπέμνησε αὐονϑθ.---- 
καὶ ἱκανῶ; ἐβ. " ἀϊὰ 89 δυρροτσὶ .εἷ5 ἀερυταθηΐδ Ἡἰξ Βαϊ δίδοίοσυ σϑϑ- 
ΒΟΏΒ᾽᾽" πότερον ΝΟΣ Ὀοσ:5 86 ῥγϑοοάϊῃρ φαοδέλοσι 8 στηδθ ἐο ἀο 

ἀπὶγ ἴον ἐεἰα 4160, δ5 ἰβ οἰϊεῃ ἐ80 6850 ἢ Ῥίδίο, ὯΒ ἐκεῖνος 
᾿ ἐδ τπιδὰθ ἔδ9 δι ᾽εεὶ οὗ ἐδ τοϊοδῖλνθ οἰδῦβθ, ἨἩΔ119 Ἰοχί δ} ἱξ ουσὶιὶ 
ἰο 86 ἐκεῖνον, 85 [10 δ}0)66ὲ οὐ ἐδ ἰη βεηίεϊνο οἷδαβο. 8.69 ΠιάΔο]], 
8194. 80 τοῦτο ὧι ἡδέω:-- ὅτι οὕτως ἡδέων : οοτηρ. Οείίο, Ὁ. 39, 
17, πὶ ἢ ποίθ. 31 ἀγαμένω: ἱ.0. 11κ9 οὩ6 ΝῊ ἀοἸσμίοὰ ἴῃ 

Ἐτο ἀἰδβρίδγ οἱ 88 βηρβοὶν οὗ }ιΐα ἀἱθοὶ }]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἐδ ΩΡ “βοσιδοηοιι δχοορὶς,, " 1ἰδίθμοά ἰο ἐδμποὶς σϑαβοῃίῃκ.".--- 
ἔπειτα--- ἔπειτα : ἐδ) τηογθ 808] οοπδές, νου ]ὰ ὃθ ἔπειτα--- ἔτι δὲ καί, 

νυ ἱπείδηοοθα οὗ [Π6 88:29 ΘΟμδίσ. ΔΒ ἯΘ ΒΑΘ ΠΟΙΘ ΔΙῸ ποΐ ΣΆΣΘ: 
δϑοὶδ Ηοϊπὰ. δὰ δ 41}10. ἑβδνο οοϊοοϊοὰ ἃ δυδέοϊοπς Ὠπτα θοΥ. ἡ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλο: " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον' ΤίΙηΔθ, 

ὦ ὁ. ἃ κίπὰ οὗ ον αἰοο. 12. ἔοικεν : 85 88 Ουξινδχζὰ τυ οἱ ρτίο 
δὶ ἔδιο ἀοδιδ οἵ ἷα νοϊονοὰ τρδαείοσ. 13. ἀλλὰ τί "Ὀυπὲ πρδὲ ποτ᾽ 
(ουρβε Ι ἐο ἀο)}} Τρίδ 6] ρεϊοαὶ Ῥάγαβθ 18. ὑεῖ ἱχοχποαὶ ἐμ Ῥίαίο.. 
15 ὁ λόγοι τελευτήσῃ "ἰδ ΟἿΌΣ δεραπιοιΐ 5 ἀοδὰ,᾽ πίῖ( 86 δβδ)θ 
Ῥεσχβοιϊβοδίίοῃ οὗ ἐΐο λόγος 85. .8δ5 ὕθϑῃ Ὠοϊϊοθὰ δῦουθ. β δια, 
δοσωρασοα ἔδο οχρεοββίοσδ ὁ λόγο! οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται. 
17 ᾿Αργεῖοι: [80 εἰογ 8 ἰο]ὰ Ὦγ Ἠατοὰᾶ, 1, 82; {86 Αγρίτοι Βαυΐησ 
1Ἰοεῖ ΤΉγεοα δοὰ νεΐῃς Ὀδοδίεῃ ὈῪ ἐδο 1δοθάδοιρουηΐδηβ ἑοοὶς δ 
οοἷδ ποὶ ἰο σαὶ ἐδιοὶνξ μδὶν Ὀοίοσθ ἔπου δὰ χοραϊτοὰ ἐμποὶσς ἀοίοαδί. 

Ὑνγ σε. ὙΘΕΥ δρρεορείδίου αποίοα Ῥίας. Αρορδέμορτα. Ἰϑοοι. 
458 Υ, τῶν δὲ ᾿Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, 
4 βᾳυμάζω"" ἔφη "“ εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱξ. ὦνα) νῦν κρείσσονες 
δγένεσθε ἢ πρόσθεν ἥτ" [ζἠ 0 Τῶδο ῥσουοσν πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡρακλῆ 

ὧδ χοοπιουοὰ αἷδο ὉΥ οὗδιοσς πεϊίασα.0 Ἰ20 δϑῦδο ἐδ ἔδιδὲ Ἵτϑὰ ὃ: 



ῬΗΑΕΡΟ. 14ὅ 

ἸΩΔῈ ΟὗὨ ὙΟΣῪ δτοδὲ δίγθη ρει ΤΏΔῪ Ὀ6 ογοσρονοσϑοὰ ὉΥ δαραχΐοσὶγ οἵ 
ὩΌΓΩΡΟΣ, 4] τὸν Ἰόλεων: οἱ. ῬαυδΔΏ. 8, Ῥ. 269, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλαϊ σνγκάμνειν λέγουσι. ὙΘη Ηοχϑοῖοα τῶ 
Δαδιϊης πὶξ ἐδο ΗἩγάγα, Ἡοτὸ δοὺΐ ἃ οσαῦ ἰο δαϑδὶ] Ηἷχο ἐῃ ἐδο 
βδηκ, βο ἐμδὲ ὁ ᾿ῬῶὯδ οοσζωροὶ θὰ ἴἰο 66}1 οΣ εἰα ἔγίαπὰ Ιοϊουσ ἰο 
ποῖ ἴτω, ἕω: ἔτι φῶτε ἐστί : ἩὮδ; ἔδ0 δθῃ ποία, βοαζ, 886 ἐο ἀσέτιῖς 
ἢδιο ρΡοΐδοι, ὑθδῖον 116 5, 

ΧΧΧΙ͂Χ.- ΧΙ, ΥΝΜΥΒΟΣΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΒυΟΟΞΕΌΙΝΟ ΔΒΟΟΧΕΣΝΈΣ: 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΕΥΠΟΒΤὄ ἯΙΝ ΣΆΣΕΧΡΒ ΤῸ ΣΧΥΚΒΤΊΟΑΤΕ ΤΕΌΤΗ ΥἘΔΤΙΕΝΤΙΥ 
ΔᾺΡ ΙΝΡΕΡΕΝΡΚΝΤΗΣ ΟΥ̓ ῬΣΒΒΟΝΒ ΟΒ ΟἸΒΟΟΜΒΤΔΧΟΣΒ ΔῊ ὙΠΣΤΕΟΌῈ 
Δ ῬΈΒΙΒΕ ἸῸ ΣΙΛΒΕ ΟΒ ΒΙΛΕΤΙΙΕ ΔῊ ΔΌΡΙΕΝΟΕ. 

ΧΧΧΊΧ, ". δῦ, 28 Βοος ὑσίῃἰδ μισολόγοι πὶ δῷ ὯΘ [825 αἷδο 
[8:9 διηδίορουβ δοοϑιξπδέϊοι φιλολόγοι: Ὁ Οδεἐιἑης “Οἱ Αοδοθηΐβ᾽ 
Ῥ. 819, ᾿56} βαγϑ ἐμδὶ φιλολόγοε που]ὰ ταθδῃ ὃς φίλα λέγει, ΘΟΙΩΡ, 
δικαιολόγοε Ξ- ὁ δίκαια λέγων, διὰ μομοθ ἐξ ἐοἸϊοτα ἐμοὲ τὸ εδβουϊὰ 
δεοοιίπμδὶθ μισόλογο. 427 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 
ΣΩΟΣΘ οοστοοὺ που]Ἱὰ 60 τούτου---τοῦ λόγου: μισῆσαι, Ὀπὲ δο0 ΒίἀἀΕ]], 
ᾷξ 168, Δ. 8. Ῥ. δ], 4 ὑγιᾶ πουϊὰ 6 [80 ΙζΟΣ6 υδαδ] 
Αἰἰἱο ἔοστα : πὲ 600 92617, δὶ 120, 3.-----ἔπειτα εἰδηδν ἩΒΟΣΘ ἨΘ 
δου] οχροοὶ οὐΐποῦ ἔπειτα δέ ΟΣ κἄπειτα: θυ ἰξ ἐδ ᾽)δ84] ἱῃ ῬΊοἴο 
ἴο οπιὶξ ἐ.)9 Θορυἷα τὶξι ἐπα ποσὰ, 8.00 Ὀοΐον, 90 8, 14 ὥσπερ 

ἔχει Βο. τὰ ἀνθρώπεια. 1δ 38..4110. οὐδοσνθο ἐμδὲ σφόδρα αυΔ]18ὁ6 
χρηστοὺς καὶ πονηρούς, δϑυιἃ ποῖ ὀλίγους. Βυξ τῶδδὲ Ὧ6 καγε, ἐδδὶ 
ὁλίγονε ΒουἹὰ Ὁ9 Σηδὰἂθ ϑιαρμδὲΐδ, ΒθΘ 8 ἐο 1Ώ6, ΒΟ 8. 85 ἰ86 ογὰθγ 
οὗ ποσὰ ἰβ δοποοζαϑα, ἰο ΔΡΡΙΥ σαῖμον ἰο ἔδο ἔτνο δὰ θοξλνθα πολι 
διιουϊὰ Ὀ6 ἐαΐκοι ἱῃ ἃ ῃσεζῃδηΐ δ0ὴ80, διὰ μα ἨΘ ὁ ἀΐδροιιδθ 
πἰὶ [80 οοπὶ. οὗ Ηοϊμάοτέ πο ᾿διαίοὰ ἰο ἀουϊο σφόδῥα. ΟἿ, 
δ'δο Ἀρρυϊοίπ᾽ χομιδοχίπς οὗ 86 Ῥαβεαρθ ἀθ ἀοοίσ. Ῥ]δὲ. 3, Ὁ. 22, 
ἜΠ:Ὸ. εεὰῷ αἀρνίπια δοποῖ εἰ εἶπε 'τιεαϊοογίίαἰ ἀείεγγΥέπεοα φραϊιοοα 
αὐἀπιοάμηι ταγίογεκαχιε, εἴ, μὲ ἔρρεε αἷξ, πιπιεγαδὲϊεθ 6826: 608 αἰ ΕἾΝ 

φυὶ πεὸ 5ῆαπο ορίἐπιὶ πεὸ οἴππίπο ἀείεγγί πες εἶπέ, δεὰ φυαοὶ πιεάΐε 
(μεταξὺ) πιογαϊέ, ᾿]Υ68 6886. 47 ἴ. σοῦ προάγοντοι ὉΥ δεκῖηκ 
226 ΔΌΟΥΘ πῶ: λέγει. ὯΒ ἀλλ᾽ ἐκείνῃ δα. ὅμοιοί εἰσιν (οἱ λόγοι). 
ἴὴο δη116 γοτὺ ος ἐπ βοιέθηοῦ 5 Ἡδοϊηα, δὰ ἯΘ ὮΔΥΘ ᾿0Σ0 006 
οὗ ἐὴο δΔιιδοοϊυῖμα τῖϊ πο 1.6 δἰμάσπς οὗ Ρίαἰο οὐρὰ ἕο Ὀϑϑοόσθ 
(αχοϊϊοσ. Ῥ. δδ, 8. ὠντιλογικούξ : ΘΟΣΏΡ. ὈΘΙΟΉ,, 101 π, πίε ποίθ. 
4 οἶσθ' ὅτι: Β06 ΔΌΟΥΟ, Ὁ. 34, 156. .7 Ἐρ: ἀτεχνῶε Ἰοϊποᾶ τὶ Ῥχο- 
γοσ υἷα] ΟΧΡΙ ΒΕ ΟΏ6 669 Σι. ὁ“ ΑΡοϊ. Ῥ. 3, 10. Το Ἐυτῖρυδ τῶ παϊὰ 
ἴο οὗδ:βθ ἐΐδ ουσσζοσὲ δόυϑ ἔἰχοϑα πτΣεΐη ἃ αἰτισὶο ὧδγ (Ἰὐγν. 38, ὅ, 
Οἷο. ἀο Ναί, Ὅϑοσ. 8, 10): Βοῦϑο δ Ῥχζογυασὺ σὔριποςε ἄνθρωποι 
[ο δαποίο ἃ ροσϑοσι οἵ ̓ ρδιὲ διὰ ομδηφοαυὶο τοϊηᾶ. 8 ἄνω καὶ 

ΣΙΔΈ. ἘΚ, . 10 
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κάτω στρέφεται ἀξ, "16 ἰπσηοὰ πραϊἂο ἀονι,, ἱ.6. 411 8 Ὁσουρδὶ ἱπίο 
40 αἰταοοί οοςίμεΐοι. 11 1. δινατοῦ κατανοῆσαι-τι ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 11 ἔπειτα εἴξος ἃ Ῥασχιϊαἱρίαὶ δοπβὲσ. 85 Ὀοϑὰ 
ποἐϊοοὰ ὈΘίοσθ : 806 οἷ Ὁ. 22, 18, 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΏ8Θ 

8:6 ἐδ διπογοὰᾶ. 
ΧΙ, ν. 62,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 690. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὕ8, 4 εἰ μὴ 

εἴη πάρεργον "οχοθρὲ ἐπδὲ ΤΏΔΥ ὨΔΡΡΘΟΏ ὉΥ ἐδθ ἩΔΥ̓ ΦῪ(0 417) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 860 ἘϊΔΔ6]1 ξ 70. ᾿δ αὐτῷ ἐμοί ἰδ τῶοχγο Θ ΡὨδιΐο 
ἔδιδε οἰΐμος ἐμαυτῷ δΔηὰ αὐτῷ μοι: οἵ. Βγιώροα. 320 Σ, συνδιέσωσε καὶ 
γὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. Ἐαϊῃγὰ, 278 Β, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμέ. θ 
θέασαι ὡς πλεονεκτικῶ: ἰδ Βαϊὰ ΙτοΙΐσΘΙΪῪ “]οοῖς ΠΟῪ 5618.5}}]γ." 
8 Ηἰτβοδὲρ σοιὰβ ἔσται, 860 δῦονθ 87 Δ δὰ κα. 9 ἀλλ’ οὖν - 
“π0]}1, ἐπα δὲ Ἰἰϑαβδὲ:" ἀλλά 15 οἴἶθῃ ζουμὰ ἴῃ δὴ δροάοβὶβ δίας ἃ 

, φοῃΐθοθ ἩΪίλι εἰ, ΘΟτΡ. 6.6. Ῥτοίας. 8582, εἶ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 
μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾿ ἐστί ; 10 ὀδυρόμενος ἀοθα ποῖ 
δοδῖ ἰὼ 120 ἐο στο ἐδ 50:80 σχϑαυϊγοὰ ᾿θγθ. ΟἾἿΣΥ ἰγαμδϊδίθβ 1 . 
8411 ὉὈθ9 1088 ἀἱδαρστθοδῦθ ἐο ἐῃοδο Ῥγϑβοηΐξ ὉΥ͂ ὯΥ ἰδιπδηίδιϊοβ. 

Βυὶ {18 6Δ ΟἿΪΥ ΙΏΘΔΣ Ἶ6588 αἀἰβαιθοθὮ]θ Ὀδοδῦβο 1 1ατηθηξ," 
ΜὮ116 ΚβοοΥ. ΘΟΥΔΙΗΪΥ ἸηΘΔῺΒ ἰ0 ΒΩῪ “ὈοοδΌδθ 1 ὧὅο ποὲ Ἰδυηθῃς.᾽ 
ΟομΡ. [80 δΔιδιοζουβ βδδβδρο ἥγιωροι, 176 σ, ἴσως: ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 
μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τάἀληθῇ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πιΐπιι 

πιοϊφεῖιια ἐτο, δὲ ἀἐ εὐγίεἰαῖε ὑεγὰ ἀΐχεγο. ᾿Τ,λὶβ ΥΘΒΟΏΣΙΑ ῬΤΟΥ͂ΟΒ 
0 ΣΩῪ χοϊηὰ ἐπδὲ ἃ 111|}0 ποσὰ 828 ἄσορέ ουὲ Ὀθίοτο ὀδυρόμενος, 

ῬΟΙΏΔΡΒ μὴ ΟΥ ἤἥ. 1 [6 ὙΘΣῪ πἰχατρο ἔπδὲ 20 οὐἰΐοσ βῃουϊ ἃ Ὦδνθ 
οοπδίἀοχοὰ ἐλιὶα Ῥαββαψο ἀθβοσυΐσμᾳ οὗ δ ποίθ.Ψ 11 ξυνδιατελεῖ 
ἷς αὶ. “πὶ}} σουιδίῃ." 18 ἑαυτόν εἰδηδδ (0. ἐμ σοί Ῥϑσβοῃ 
ἐμαυτόν, Β00 ΔῴοΥΘ 78 Β δηὰ 10] » Ὀοΐον. 10 τὸ κέντρον 

ἐγκαταλιπών: 8δῊῺ Ὀδχοϊδέα 6 0}}]0 ΔΙ υεΐοα ἰο ΕΠ ΡΟ] δ᾽ 11η698 δϑοιὲ 
Ῥοχίοϊοβ οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοι! (οἵ. Οἷο. ἀθ ΟΥ, 8, 84). 

ΧΙ,]-ΧΥΤ Ι͂ΤΤ, ΔΒΟΟΜΕΝΕ ΙΥ: ΤῊΞ δοῦΣ, 18 ΒΗΟῊῪΝ Τὸ δΣ Δ ῬΠΣΝ- 
ΟἸΡΙΙΞ ΔῊΡ ἈΟῚ Δ ἩΔΉΜΟΝΥ, 15ὲ, ΑΒ ΤῊΙΞ ΔΒΒΌΧΡΤΙΟΝ ΟΣ ἘΚ 

ἘΧΟΟΧΒΙΒΤΈΝΙ ὙΠΊΤΗ ΤῊΞ ῬΟΟΤΕΙΝΕ ΟΥ̓ ΒΞΕΜΙΧΊΒΟΚΝΟΕ, 24, ΒΕΟΑΟΒΕ 
ἘΠΕ ΒΟΌΣ, ῬΟΣΒ ΜΟῚ ΔΌΜΙΤ ΟΥ̓́ΡΕΟΒΕΕΝ, δχὰ, ΒΕΟΑΌΒΕ ΤΗῚΒ ΤΉΣΟΣΥ 
ΟΠ, ΑΥ̓ΤΕΒ ΑΙ, ἘΞ ἹΝΒΟΣΕΙΟΙΚΗῚ ΤῸ ἘΧΡΙΔῚΝ ἸῊΞ ΥὙΛΟΤΒ ΟΥ 
ἸῊΝ ΟΑΒῈ, ἸΉΞ ΒΟΌΣ 18 ἹΜΜΟΒΊΑΙ, ΑἸΌ ΣΥ͂Σ ΔΝΡ ΤΙΩ͂Σ ΘΟΣΠΝΔΝΈ 
ῬΕΙΧΟΙΡΙΣΝ ΙΝ ΤΗΕ ΕΧΑΝ ΒΕΙΝΟ, 

ΧΙ. ν. ὅ8, 21] ἀλλ’ ἱτέον “ἰσὲ τα Ῥορὶῃ᾽ «ἴωμεν δὴ κιτ᾿λ. δθονο 
Ἴ8 σ. ἔοτ ἴδιο δογμάοίοι ἐῃ 89 Ὡοχὲ δβοηΐίθηοο 3.411}. δοσωρ, ἀγροὶ. 
88 ν. Ῥχοίδζ. 888 ο. ΒΦΡ. 8, 412 σ. ᾿ ΔΆ ὅμω:ι ἩΪ ἃ ραχέλοὶἷθ 
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λ.ι26 ἐ;)0 ΒΑΙΩΘ 56:60 88 καίπερ ἩΠῚ ἃ νασὲ. "δ μουρδ' ὁ “ἴος αἱ! 
[δαὶ ἰδ ἰδ.᾽ Οομρ. Ῥμὲϊον. 12 5, Χου. Ογσ. ὅ, 1,26. 45 ἐν ἁρμο.-. 
νίας εἴδει οὖσα -- ἁρμονία οὖσα, δοξῶν. ΜοΏοΣ. 2349 Δ, ἐν πατρὸς σχήματι 
καταστᾶσα ἡ πόλις. 47 ἀλλὰ δο. φάναι, ἃ ὙΘΙῸ ΘΕΒῚΪγ ΒΌΡΡ] θα 
ἴτοτα ἐμθ μσχϑοοϊίηρ ἐξυνγχωρεῖν.---ἄδηλον 18 οοπδέσχαθἃ Ἡ1}ῖ} μή, 
ὈΘΟΔΏ86 ἐξ 2δϑ δἱυχλοβὲ ἐδ Ὠοϊΐϊοσ οὗ παντὶ φοβητέον. Ῥ. δέ, 8 

οὐδὲν παύεται " οΘΆ565 Ὡοὲ 086 0 :᾽ οἵ, 100 8, ἅπερ... οὐδὲν πέπαυμαι 
λόγων, διὰ ἘϊάΔ6]1 αὶ ύ. 18 θαυμαστῶς ὧς: οοἴρ. θοῃ. δ΄ 
404. 18 δε ἡ οἴησις, τὸ---εἶναι : ὈΘΙΟΥ, 94 Β, ἨΘ Βαγθ ἱῃ ὕσθ.. 
Οἰβοῖγ ἴδ 88:26 ἸΏΔΏΣΟΣ δὰ ἱμδηϊἷνο δϑηΐίθῃοθ βὐἀθὰ 85 ἐδ9 
Θροχορθοὶβ οὗ ἃ βυεῖ. ἈΣἀζ0 ἐυγκεῖσθαι ἰ8Β μ0 Αἰξὶδ ζοττι ζὩ- 

δβἰοδὰ οἱ ξυντεθεῖσθαι Μΐοῖ ποι]ὰ, ΒΟΎΘΥΟΥ, Ὀθ υϑϑἃ ἐμ Ἰδῖοσ ατϑοὶς 

ΟἾΪΥ : ἐδ ΤΟΥΘΊΎΘΣ οὗ ΣΩῪ οἀϊϊίοι οὗ ἐμ:9 ΑΡΟΪΟΔΥ͂ ἴῃ 89 Οδολῦσ. 
Ὁμπῖν. αδζοίίο 1860, πο. 22 πρὶ] δορασοβ ᾿ϑρα. 7098 Β, νόμων...τῶν 

ἐν ὠράμμασι τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι τεθησομένων. 

41] ἀποδέχεσθαι ἰδ οοππίχιιοὰ 1} ἃ σοηἑεῖνο ϑοΐονν θ Ἑ: πὸ ταϊρὰδξ 
μογ διῃι!ᾳᾷ ἀἰσθοῖ δἰλοστασάβ, Ἑ, Ὃ180 ἰακθ ἐμ δοῃείσ, 85 ἃ σϑΏΣ ἶΥὉ 
δυβοϊαίθ. 8.660 461 αὶ 48ὅ. 24 ταῦτα τοΐογβ ἴο {6 Ῥσουοῦδ 
δδβδβοχίζοῃ ἐμαὶ ΒΔΣΤΘΟΩΥ ΜῺΔ δοσηροδϑαὰ Ὁσῖοσς ἰο ἐΐθ ἐπίησα ἩδΙοδ 
ἬΘΙΘ ΣοαυϊΓοα 20 18 δΘοτιροσὶζίοι. ξυμβαίνει, ΔΒ ἨΘ ὮΑΥΘ ΔΙΤΟΘΟΥ͂ 
δὰ οοοδδίοι ἰο οὔδοσγο, ἀθηοίοδ ἰορίοαὶ ΘΟ ΘΘαΏΘΙΩΟΘ. 47 ἐκ 

τῶν οὐδέπω ὄντων ΥἹΣ, 1:0 Ὀοὰγ δηὰ ἐξα σοχαροῃοηξ Ῥασζέξ, 28 
τοιοῦτον ᾧτε τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνο ᾧ: Ἠοϊπᾶ, αποίοα ΒΘΡ. 1, 849 ν» 
τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερον αὑτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 8.60 90]} καὶ ὅθέ, 2 
ΟΡ. 8. Ῥ. δῦ, θ ἄνεν ἀποδείξεως πὶϊϊμοῦξ ἃ δέγίος Ἰοκίοαὶ 

ἀοτλοππίγοίου, μετὰ εἰκότος τινὸς “Ὑϊὶδ ἃ οοζέδί διαουηξ οὗ ὑχοῦδ» 
Ὀλϊ γ᾽ Ὀυ: νἱϑδὲ βμουϊὰ ν»ο δουρὶ οὗ ἔμ660 δερυσηοοίδ, ἰδ οἰαίοὰ 
ἀἰγοοευ αἰξοστασὰδ:; Ῥίδιο σηΐϊσὐς ἐμθ ἤδτο οοπέϊηυθὰ καὶ εὐὖπρε» 
ποῦς (εἶ. ΤΏυο. 8, 88 τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐκπονήσας παράγειν 
πειράσετα), ὉὈπὲ ντοίοσβ ἐδ6 ποῦΐ (ἴν. 8, 11] ἡ εὐπρέπεια τοῦ 
λόγου). 18 ἀλαζόσι " οἰλοαΐδ:" ἀλαζών, ψευδής ΤΙΣΩΔΟΌΒ. 18 
αὐτῆς ἔστιν "ὈΘΙσΏσ5 [0 [ιοχ.᾽ 19 ἱκανῶς " οἱ Βοἐϊδέδοϊοσυ 
ον ἀθηοθ.᾽ 

ΧΙγΤῚ, νυ. δῦ, 28 ΟὨ παρά εαἴξοξ, λλο δοὺ 9361} ἃ 037, τι, 8 σ. 

20 ἡγεῖσθαι "ἰο ἰδκθ ἐδο 1ΙοδΔὰ" δῃὰ δὸ ἰο 06 Ὁσίοσς ἰὸ ἐ.:660 ἐδηρα. 
Ῥ. δῦ, 1 ἐναντία διουϊὰ Ὅὸ ἰοἰποὰ πὶΐλι κινηθῆναι ἣ φθέγξασθαι, 
θ ἐνδέχεται "ἰξ 15 Ῥοππῖ 16:᾿ ἐδιθ οτ δὶ οχρσϑββίοι Ὀοίῃρ τὸ πρᾶγ- 
μα ἐνδέχεται “ἰδ0 (ἰὴ ς 4110}. ----- μᾶλλον “ἷπ ἃ δἷσθοσ ἄσρτοθ, 

ἧττον "ἴῃ ἃ Ι658ὸσ ἀθρτοθ." ὃ τοῦτο ὥστε: ΘΟΏΡ. Ῥοῖον 108 5 
ἭΟΣΘ ἮΘ ὮδΔγο ἐδὁ ΒΑΙΩΘ οοδείχιοίΐοα, ὥσγε τοϊσ μὲ δἷδοὸ ὍῸ οχωΐέ- 

10(,......ψὕΦ«.καἱ] κατὰ τὸ σμικρ. "ΘΥΘῺᾺ ἱπ ἐδ0 δχλαϊ]οαί οχίοαὶ,, ΤῺ 

10--- 
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ᾳυσείίοχι ἐδ: 68: 010 δοτίϊ Ὁ6 χροσὸ ἃ δουϊ ἔδδπ διοίδοσ, [πὲ δα ὁπ 6 
ῬΦΙΤΩΟΏΥ Οδ ὉΘ ὨΔΙΙΏΟΩΥ ἐπ ἃ ἰρῖιοῦ ἄσστοθ ἐδδηι δῃοίμοῦῦ [ἷπ 
ουποιϊἐπεϊπα ἰδ9 τοδάϊης οὗ ἐδ μαδδορθ, 1 δυὸ 7ο]ονοὰ ὕδη 
Ἡοσυδὰδ᾽ 5 οοπ᾽θοίοζοα ἐπ Ὀτδοκοέΐτισ μᾶλλον δὰ δὐϊηρ ψυχὴν ὈθίοΣζΘ 
γνχῇν, πἱοῖ σοοσδ ἐὸ ὈΘ6 ὨΘΟΘΕΒΑΣΥῪ ἐπ δοοοζύάδηοο τὶξῃ Ῥ᾽δίο᾽ Β 
ὯδΩ6Θ6: 800 ἀΐγοοὶγ Ῥοῖονν » διὰ οὐδὸς ἑπκίδσιοοα οοϊϑοϊϑὰ ὮὉγ Β1411Ὁ. 
οἱ ΗΪΡΡ. τρδοὶ. 209 ». Τδθ οχρίδηδίϊοι αίνϑα οἵ πο δεεὶ μᾶλλον ἷδ, 
Ι οοπίθαδ, Ῥαγέθος Υ ποϊη ο } 1 σ᾽ 19 [0 Σα6: “πἰ δἰΐοσ δἰΐθσο σωδσὶβ "085 
δίηυο χρδρὶβ δὲ σταΐησα 80 χαΐηοσί σγαὰσ 8όο ἐρδῦπι αἱξ, δηΐπιῦ 
διὰ Ι αἰταγα ἰδ κθ (0 ὃθ ἃ ΒΌΣΟ αἷσῃ οὗ ἃ τοις τοδάϊηρ, ἐξ ἑδϊηκῖησ 
οΥὐοὸσ δὰ οχμρίδειδέϊοει σίνοῃ οὗ ἐξ ὮΥ 18 ἀοίομθσα οδῦθοα ἐδ 6 σοδοσ 
8 ολύδοδθ. 10 θεμένων " Βοάϊ, γε. οἱ ὕοι. Π ΤΌΡ., φαοὰ 660 
αυἱάοτα ποι Ῥτοδδγυοσίμ, δοὰ Ηρετω. σϑοορὶς,᾽ ΒΖ.Α:,.:.Β.: ἱξ πουϊὰ Ὀθ 
ἑπίοχοοίίης ἰο κηονν Βὲ8}1}..8 ΣΘΔΘΟΏΒ [ὉΣ σο ϑοϊῃβ θεμένων, 85 ἨΘ 
μανὸ δ δηδί οθοι ἱπδίδηοο ἀτοο γ δἰξοσπαιὰδ 1. 38 ἱπ ὑποθέμενος. 
4 ἔστιν "τοοδη8᾽ ΟΣ ᾿δἰχηΐδοα," Ῥ. δ7, 18 γνχαὶ πάντων ζώων : 
4[1:ὸ ΘΟΒοα 6:06 οὗ ἐ}1:9 γροϊμοπὶα οὗ ἰχηταΐδο που]ὰ ὉΘ ποῖ ΟἿ 

᾿ἐδ0 οὐϊλίοχαϊέοι οὗ ἔμο ἀὐπέϊποϊδοι! Ὀθένθοῃ ἔδθ υἱσέθπουδ δηὰ ἰ89 
γὶἱοίοισ, Ὀαὲ δ'ϑο ϑοΐτθθη τ8η διὰ ἐδ0 ἸΟΊΥΤΟΣ δοΐ "818. ΘΕΡΡΌΥΒ. 
2] πάσχειν ἃντ-εῦτι ἂν ἔπασχεν ὁ λόγος ":)δὲ ΟΣ δ᾽χυτϊηοοΐ πουϊὰ 
ΘΟΣΩΘ ἰο ἐιἰ8 πο: Ὁ9 Ῥοδὶ ἱοι." 

ΧΙΝ1Π. ν. δ7, 24 τῶν ἐν ἀνθρ. πάντων ἷΒ ἃ ῬΑΙῚΥΘ φοαϊεἶνο 
Δοραπάσῃξ οὨ ἔσθ᾽ ὅ, τε ἄλλο. 80 ἄλλα μυρία : ἴον ἐδ: Θοῃδίτ. 
866 Σι. ὦ ΑΡοΐϊ. Ρ. 817, 19. Ῥ. ὅδ, 4 οἵ: ἐπιτείνοιτοτε τούτοι ἃ 
(,66. ἀοίοσῃι.) ἐπιτ.---ὅλλο ὁτιοῦν πάθος κιτ.λ. -- καὶ ἄλλῳ. φτινιοῖν 

᾿ψάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοιεν. 9 φησί τι. ᾿δοάδιι ἰΌσΘ 400 φαμὲν 
ἀἱοίτιτι οεἰ,᾽ πππν.: 1 βῃου)!ὰ τοῖμοσ ἐιϊηὶ ἐμαὶ φησί τιϑτι φασίν; 

Ἰὼὶ δὲ 8γ σδὶθ ἔδσθ ἰδ ὯῸ σϑϑδοι [05 οἰδβηρσίηᾳ φησί τῖϊ ΒΟΚΚΟΣ 
΄ δηίο φύσει. 10 ὀλέγου: 6660 δῦογϑο 80 Ο. 14 ταῖς ἐπιθυμίαι: 

κιτιλ.: ἔμοδο ἀδέλνυθθ δὸ ποῖ μογοζωϑὰ ὮὈΥ νουθετοῦσα, ἩΙΟΔ ΤΟΙ 
Σδαῖδοῦ τοαυΐγοα ἐδ δοο.. Ὀπ ὉΥ ἀπειλοῦσα : ἱπίδηιοοδ ΔΗΔΙΟΒΟΙΞ ἰο. 

ἔδο υχοϑοὴΐξ 6880 δυο Ὀθασὶ οο᾽ ϑοϊθὰ ὈΥ ἐδ6 οοτησηθηίδίοσα : ΒΟΟΣ. 
Ασϑορας. καὶ 48 ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷν ἐτάχθησαν, θαυμά- 

ἔαστες καὶ ὁμιλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις ψρωτεύονταςι. ΤιγεὶδΒ 'Δ Απᾶοο. 

ἢ 88 εἰ; τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται ὥστε καὶ παρασκευάζεται τῇ 

σόλει καὶ πράττει καὶ ἤδη δημηγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν 

ἀρχόντων τισί. ἩΞΙΝΡΟΒΥ, δὲ}. δὐἀβ ΡΊαίο 1ζορα. 11. 984 π, 12, 

964 5: ναὶ ἐΠ9 Ῥαδδϑαρο πδίοδ 80 αποὶαδ ἴγζοτλ ΒΌΡ 6165, Αχια. 

δ87, καὶ συμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίαν, ὯΔ ποτα ἩΒΑΙΘΟΥΟΣ ἰο 

ἂο π|ῖϊξὰ εἐδὶδ γοΐπὶ, δ ὙΣ 5 ποὶϑθ ἯΙ Ῥο πβυδιοίοτιὶ ἰο δον. 

Βαὶ οὐὰ Ῥτοίδᾳ. 837 Δ, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττο τὸν μὴ καλῶ 
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ἔ8ο δοηΐθῃοθ Ῥορἑηίης τὶ ὅσω: μή ἰδ ἀορομδοπξ ὁ μὴ φοβηθῇ : 
8060 δύονο 77 5 διὰ βγιωροδ. 193 Δ, φόβοι οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπω: μὴ καὶ αὖθις διασχισθήσεται. 85 τοῦ 
σώματος ἷδ οὗ ΘΟΌΣΕΘ β6ῃ, οδ᾽οσξ, “ἴπ 1:0 δορδσαδαέϊοα ἔγοτα ἐδι 
ϑοάγ,᾽ 28 διαστομένη ἰδ [090 χτολάξης οὗ (80 Ὀδδὲ χ,68., διαστα». 
μένῃ οἱ [80 χη88. οὗ 1088 γ4]10 ς ζοΣ ἔδι080 ἐντο ΟΣΊΩΒ 806 ῬΟΣΒΟΙ οδλ 
Ἐπὰν. Μοά. 1. 

ΧΧΧΥ͂, ῬΑ ΙΗ ΤῊ ΒΞ ὉΙΒΟΌΒΕΙΟΝ  ΒΟΟΆΔΤΕΝ ἹΝΥΣΣΕΒ ἘῚΒ ἘΞΔῈ» 

ἘΈΒ ΤῸ ΒΈΔΤΕ ΤΉΞΙΒ ὩΙΣΕΙΟΌΣΤΙΣΒ ΔΒ ἘῸ ἘΠἧ ΔΕΟΌΝΣΝΤΘ, ΔΙΙΣΌΒΙΟΝ 

ΤῸ ἘΗΞ ἘΧΑΜΡΙΙΞΟΥ͂ ἘῈΞ ὉΣΙΝΟ ΒΎΓΛΝ. 

28 ἣν πρὸς τῷ εἶρ. λόγῳ " Ὧθ τδδ ὈΌΘΥ πὶ ἐδο ἀἰδοοῦχεο Βοϊὰ τ: 
4“ ἰοίυα ογδὲ ἐπ βοστρομθ᾽ (οί, ΗοΣ. Καῖ. 1, 9, 3). ἙῸΣ [86 οοπδίξ. 

ΘΟΣΩΡ. 2617, αὶ 638, τι. 1. ἘΪϊάΔ6Ι], β 128, 6. Ἰμοϊρδοῦ ομ Ῥμδοῖξζ. 
949 σα, 40 ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο 85 ΟἹ. Βοοὶης Εἶτα 1ὲ δοοιασϑὰ, ἃ 

ῬΙοοπδδιΐο οχρσϑδδίοσι Ἡλι ἢ ΟΘΟΌΣΕ δἷδοὸ Τίζα. δῶ π, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, δοιὰ ἰδ ἰταϊἐδἐθὰ ὈΥ ΒΟΎΘΣΔΙ ἰδίος ᾿σίΐοσα. ἘΣ ΧϑοΟ 
ῬΔΣΩΪ161 ἐδ ἐδ ἔσχε οὗ ῬὮΏγαδο ἱπ Χο. ΟὙτον. ὅ, ἐ, 11, καὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμενοι ἧα, ὁποῖδε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 
γνχὴν ἔχων. Οθάᾶοπ ΔΡΕΙΥ͂ οοερασοα Ἐπσ. Ηοσο. ΒῸΣ. 1002, εἰκών, 
ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Ἰαλλάς. Ῥ.- 8, 8 μῶν μή: 961, ξ 878, ὅ 
. δδθ). Ῥοξ, Ῥ. δδ9, αὶ ὅ8]Ί.:. 4. λέγεσθαι ἰδ [80 φομαΐ 0 ἱχηροῦ- 
θοὶ μογθ δοὰ Ἡΐ| σχοίοσοσυιοθ ἰὼ ἃ Ῥσϑυϊοῦβ εἱβου βίοι : 860 δἷδο 
890 οτἱξ. ποίθ, β οὐδὲν λέγω 1ἰξ. Ἶ δδγ ποίδίπα," ἱ.6. ΘοπδίοΣ 
ἭΒΟΣΙ Βατθ βαϊὰ 85 Ὡοῖ ΒροϊεθΏ. 7 καὶ αὐτοί 8 ορροδοὰ ἰο καὶ 
αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 Ἐὸν 189 πᾶη. ἂν λεχθῆναι 506 οχίξ. 

Ὠοΐθ. 1δ Ῥοχβοιι β ορβοσυδίξοιι ουῃ ΕΣ. Ηθο. 31, τὶ τορασὰ 
ἴἄο ἰδ6 ἰγασίο νοοίβ " ἀΐγοσδα ἐθσωροσα ἰοΐίθβ Ῥοσσζοϊβοο;ῃ:ξ ὧὐ ὮΔῃῸ 
νατϊεἰδίοια ὡδὶ οροσαὰ αυδοϑδῖββο υἱἀδαπέυσ, 8 δα. 4}}γ ἐστο οἵ 
ῬΤΟΒΘ- ἩΤΙΘΣΒ, ΘΕΡΘΟ14}}γ οὗ ΡΙδίο δηὰ Χοβοόρδος: ἐπίδῃ οοβ ἤδυθ. 
θόθα οοἰθοίθὰ Ὁ Ηοϊπὰοτ δὰ Ὦ, 1., θὰ {ΠΟῪ ΤΩΘΔῪ ΘΟΔῚΪγ ὕ6 τυ] ἰ- 
Ῥ ϊοά. 10 διάκειμαι οδΔπηοὶ ὃὈ0 ἃ Βυ) αποξΐϊτο, ποίπ  ἐπδὲδηϊης 
ἐδεΐ Ηοΐϊηδοχί δὰ Βυξίσοδυ δομδίογ ἐξ δα βιιοῖ : 806 Ὀοΐον, 98 Δ. 

ΝΟΥ ἱβ [079 ΔΣΙῪ ὨΘΟΘΒΒΙΥ (οσ {μπΐ8, 85 φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα δὰ 
Βἱχαΐϊαν οὐδοῦ Ὑϑσὺβ ἃστὸ ζομπὰ Ἡλι μὴ διὰ πησχολδία οἷο ἐπᾶὶοδδ» 
νου ὙΔΘῺ ἐδθ ΔΡΡΥΘ ΘΒ οῺ ἰδ σοργοδοι θὰ 86 οοζίδίῃ : 8060 ἐδθ 
ἐπκίδποοα οὐϊϊθοὶθὰ ὉΥ Μαίελιΐδο ὃ 620, διιἃ [86 “οοτηχοϑηίδέοσα ΟΣ 

Τῶῦο. 8, ὅδ, 2, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 8.60 
8160 Βούδεσα, ῬὨΣ ΘΌυδ Ρ. ὃ; Βἰἀ46]}, ξ 63, ἩαΣο ἮΘ εἱιουϊὰ ἐππαγ0- 
ἔοτο διβύσωθ “ ἐμδὲ ἐδ) ΔρΡῃγθ:θηδίοῃ 85 ἰο βοοσζδαὶθδ δοΐπβᾷ ἀϊβοοσζω- 

Ῥοποὰ διωουπέθα ἰο οεγίαίπέν ἴῃ ἴδιο χοΐϊπάδ οὗ δΐα ἐγίοπὰδ ἔδδὶ ὯΦ 

[ 
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88 60. (ΘΕΌΡ δ.) 48 ΟἿθ στοἷρσμξ τὶθ ἐπδὺ ΒΙ]ον) 8618 

οἱεραπὲ οοπ), πλεῖστα καὶ κάλλιστα μαὰ ἐδο ΔυϊοΣί ἐγ οὗ ἔ:0 τηδβ. ἴῃ 
ἐξα ἔδυδασ: ναὶ ἐξ που ]ὰ Ὀ6 γϑδὶ ἐο οβδυιρο ἐδ ἑοχὲ τί βουΐ δρραγοιὲ 
ὨΘΟΟΒΕΙΥ. πλάστα καὶ μάλιστα ΟΧργοΒδαα ἰδο αἰχοησίδ δηὰ ἔυἶπθδ8 
οἵ ἔδο δου. 24. τὸν θεόν κιτ,λ, ἷ, 6. ΑΡοΪ]ο, οἵ, Οἷο. Τπι5ο. 1, 
80. 426 καταψεύδονται τοῦ θανάτου “ἸΟῪ ΒΑΥ [4160 ἐδὶηρα 

᾿ αἰ τορατὰ ἰο ἀοδί,᾽ 427 ἐξάδειν '“Ὀγοαΐδθ ἐδ 168ὲ Ὀγθϑδί 
ἐπ σοοϑϊοάγ. 49 ΤΊ ροπαΐπο Αἰἰΐο ἔοστι ᾿νοῦ ]ὰ Ὠ9 ῥειγῷ ̓ ΠΐοΣ 
δοίι δ! κἰδπὰδ Οοσα. δ17 νυ: 9611, 8 230, 4, 6. Ῥ. “4,1 0κ5 
816 οῃχίδαίοι οὗ ἔδιο δείϊοϊο Ὀϑίοσο χελιδὼν 568 Ὡ. οἱ Αροὶ. Ρ. 10, 12. 

 ᾿Ιἀο]1, Ὀἱκοεὶ, 8 237. 4 Οοάδᾷοα Θορασοθ Ορρίδι. ὕυπορ. 3, 

δ.18, κύκνοι μαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείδοντες. Β Ἐοσ ἐ}1 

οὐυμδίγυοιίου διαφερόντω: ἣ δοίαρ, ὑοΐον, 9ὅ ο, ἐκεῖ εὖ πράξειν 
διαφερόντως ἣ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιού. 8. ἱερός ο. θη. : 9617, ὃ 618, 4. 
«---οα χεῖρον ἔχω "ὯοΣπ Βυπὶ ἀοίοτίοτ.᾽ [860 4᾽20 Ἀϊὰ ἀ611, αὶ 2, 0.] 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοοϊνίησ ἰ890 σἱΐξ οὗ ῬΣΟΡὮΘΟΥ ἔγοσα Αροὶϊο. Ηοσ- 

ΣΙ ̓Β ΘΟπ). τηοηἰϊομοὰ ἴῃ ἷ8 Ῥγοΐίδοθ 18 ὙΘῚῪ Ῥ᾿οδδίως, οὐ χείρον᾽ 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. “ἰο ὮδνΘΟ ἃ ῬὑγῸ- 

ῬΒοῦο Ῥόποῦ ποὶ ἱπίοσίοσ ἰο ἐποῖσα ἔσγοσα ἐδ τδδίοσ (οὗ Ῥγορῇθον")." 
18 Ηἰγβολιίᾳ ὑχαοκοῖδ μή πὴῖ Βέορμδπσ: ὃὈπὲ ἀοὐοδ ᾿π5ὲ}} οὗ» 

᾿ΒΘΟΓνῸΒ ἰδὲ μὴ προιχφίστασθαι 156 ἰο Ὁθ τερΑτἀοἁ 825 ομδ ποίϊοῃ 

(Ξ προσκαρτερεῖν) διὰ 85 ΔῊ Θχραπείοῃ οἱ ἐδ ἀυΐ οχργθεβοὰ ἴῃ 
δλέγχειν. Ὧ0 {. ἣ μαθεῖν ἴτοτα οἴδιοχα, ἣ εὑρεῖν ὉΥ οτὶαἰπαὶ 
Τθουσμί, Οομρ. νοΐον, 99 ν, παρ᾽ ἄλλον μαθεῖν ἀαῃ!θὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

2] εἰ ταῦτα ἀδύνατον Β6. ποιεῖν ΟΥὍ πράττειν. Οἱ. Ῥαχιηεηϊά. 100 Α, 

ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνῃ. 428. ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κιτ.λ.. : ΘΟΙΏΡ. 

Οἴδοσο  ἐσπηϊίαιίοι οὐ ἐδ Ῥαββασο, Τυδβο. 1, 30, ἑέαφιε ἀἰιδίία δ᾽ 
εἰγομιιρεείαπδ Ναεοίίαπε, πιιϊία αἀνεγεά γευέγέπδ, ἰαιιηηαιε ταὶς ἱπ 
“πατὶ ἐπεπιενεο ποερίνα υελέϊι ογαῖΐο. Οὀὲἐάθα ᾿υδ.}γ οὔδοστοβ ἐμαὶ 
Ὅ6 ΒΩΥ͂Θ 610 δι δἰ σδίο ἰο ἐδ Ῥχονοσΐαὶ οχρζοββίος ἐπ᾽ ἐλπίδος 

᾿ ὀχεῖσθαι, ἴον Ὑτλοῖι 560 Ῥοσβοῦ οἱ Εαγ, Οἵζ. 68. 428 λόγος: 
θεῖος 8 δ δισυϊηθηὶ σουθαὶϑὰ [0 σζχδη ὉΥ ἀἰνίμο στῶο0θ : ἐδ8 οΧ- 
Ῥτοδβαίουι ἰδ Οσριΐο, οορ. ἐδο Ἰ᾿ἰηοα αυοϊθὰ ὮΥ Επδουὶῃ 8 ῬΓΆΘΡ. 
Ἐγσδυς. 18, 68ὅ, εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρενε, ᾿Ιθύνων 
κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ. Ἡογϑοϊἰΐα5, ἰοο, 
υδοὰ 9 58:26 Θχργχγοβδίου); Ὀϑίοσο Ρὶαδϊο: βοχὲ. Ετωρὶνρ. δάν, Μαΐ,. 
, 156. Ῥ. 4δ, 8. πρὸς ἐμαυτόν ΔΊο;6 ὉΥ τογδοὶΐ, πρὸς τόνδε ἰο66- 
[δον πίει σορθδ: 800 ἐπό Ῥοαίπηΐηᾳ οἱ ἔπο Θμαρίοσ ποτο ἱξ ἰ8 βαϊὰ 
ἔδος Χόβηε καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ, ἸῊΞ ΟΒΣΕΒΟΣΙΟΝ ΟΥ ΒΏΕΝΜΙΔΝ: ΤΗΛΔῚῪ ἸῊΞ ΒΟΟΪ, ΒΞΙΝΟ 
ἃ ἘΛΕΜΟΣΥ, ἘὺΒῚ ΒΒ ἘΒΟΛΕΡΕΡ ΔΒ ῬΕΒΙΒΗΙΜΟ ἩΙΣΈ ΤῊΣ ΒΟΡΥ. 

. 



ῬΗΔΕΡΟ. 141 

»..4δ, 16 εἴ τι: δεισχυρίζοιτο "ΒΔ66 πρῆτπο δὰ νοῦ πρίν τι ἐκείνην 
παθεῖν Ῥεοϊδαῖϊῃ οοείηοαξ, σαὶ ΡΟΣ Ῥαγϑοηθοΐῃ αυλεὶ απδιᾶδτῃ 
οὐϊοϊυμίον ἀοϊμὰθ 1:400 καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.---ἢ κατασατῇ : ἴσα 

ἀοταῦτο δροάοαὶβ ἑμίοσ Σ νοΐ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἢ 

φαυίΐδιι οὖν, αἱ δοϊοὲ, ἱπέοτττιρίατ βοειωοιθαι οομίθοχίξ, δἷο ορέϊπ)6, πὲ 
ἐῃῃ βοζιζοιθ ἑδσαϊ ἱδσὶ, οομδοσζοὶ ογαῖδο" ἩΞΙΝΡΟΕΝΥ, 10 ὁ αὐτὸς 

᾿ ὥσπερ ἰδ ἃ δοταθνμαὶ πορ σοὶ, Ὀπὲ ἰχοαυθηΐ οοπδεχτσέΐοι ἐπ ῬΊδίο 

δὰ οἶον Αἰξδο πεϊέοσα, ποἰἱοοὰ δἷδο ὉγΥ Ῥχίδοῖδσι 18 ἢ. 1105. Οἱ. 

Τοῦ. 3, 671 σ. γαῖα 200 α6. Χομ. ΑἸδΡ. 1, 10, 10 ὧθ. 8.66 αἷδο 
ἘΔ 611 ὃ 116. 2611 ᾷ 809, 3. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη : 
ΒΟΟΣ Ὀγδοϊοὶθ ἄν ὈΘοΔΌμΘ 1.6 ἐδ πος ἐ}:0 ἱτηργοδαίου ἐδαὲ ἐπὶθ 

δβοιίθῃθθ ἴοσπια μαζί οὗ ἐ1::6 ἀορϑῃδοπξ δβρϑθαῖ, ἐπ ἩΪιοἢ 6880 ἄν 

πουϊὰ Ὁθ πτοιᾷ, οἱ. ῬὮΣοΌ. δ8 Δ, ἥκουον»---Γοργίον πολλάκις: ὡς ἡ 

τοῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ. 

δοῦλα--- ποιοῖτο. Βυὶ 65 ἐπ) 2188. ΒΌΡροχἑέ ἄν, ἮΘ ΔΙῸ ΟὈϊϊοὰ ἴο 60Π- 
κ5ἰὰον [89 εοιυίΐειοθ 85 ἃ ρῬαγοηϊμοίϊο οὐβοχυδίΐϊοῃ, ὀχοσωρὲ ἔσομι ἐδ 
τιΐοα οὗ ἀοροπάφῃϊ Βρϑθοῖ. 4θ ὑπολαμβάνομεν "ἨΟὸ ΒΌΡΡοΟΒΘ,᾽ 

ἀοποιϊέης ἐδιαὶ ἐπὶ υἱϑν πῶδ ἔθ: ΘΟΙΏΣΩΟΠΙΥ χϑοοϊνθὰ 885 ἃ βαἐΐβ- 
[μοϊοῦγ οχρ᾽δηδέΐου οὗ [9 παΐυσο οὗ ἐμο βοῦ]. Ὑγι θην οι 5 πιοὶθ 
ΟἹ 86 ῥὑτεδοῃὲ μαββαρθ οομἱδὶῃβ δὶ] ἰμοξ σδῃ 6 οοἰϊοοεϊοὰ δνοιιΐλ 
(5 ροΐπξ: ἐξ ἱπ αἰνοι ἱπ δ ΘΧΟΌΣΘΙΒ δὲ ἐδ9 ομὰ οὗ [86 Ῥσχοδβοπὲ 
οὐϊείο. νΡ. 46, 10 παραμένειν "ἰο Δπὲ:᾽ ἩΗΪτΒοὶιὶσ Ὀο]Ϊγ δυειὶ- 
ἐυέθα ἐπιμένειν, τοίογεῖπᾳ τὸ 80 σα, ἩΒΟΣΘ {8} ΒΑΙῺΘ ΟΣΡΙΘδδίοα ΟΟΟΌΣΕ 

ἦι ἃ βί σοῦ βαβδϑαρϑ. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. ἸῊΞ ΟΣΣΕΟΤΙΟΝ ΟΥ ΟΕΒΕΒ: ἸΗΛῚ ὙῈΠῈ ΒΟΌΙ, ΜΑΥ 

ΒΌΝΥΙΥΕ ΤῊΞ ὉΙΒΒΟΣΟΣΙΟΝ ΟΥ̓ ἘΗΠΙῸ ΒΟΡΥ͂, ὙΧῈ 18 ΧΟ} ΤΗΕΕΒΕΥΟΒΕ 

ΧΕΟΞΕΒΒΛΑΒΙΓΥ ἘΧΕΜΡΥ ἘΕΕΡΕΤΌΔΙΣΥ ΚΒΟΝ ὉΙΒΒΟΙΟΤΙΟΝ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ᾿ξ, " απἱῃ τοδροπάϊε 11κ ἐμὶα Ι,αἰΐῃ ὁΧ- 
Ῥγοβίοι, θα] ἰο δὴ θα ρμδιΐο οοιησπιδηᾶ, 617 ἢ 403,8. 42 χρόνου 
ἐγγενομένον ἷἰΒ αυϊὲθ ἃ ἰοτταῦϊα ἰπ ΤὨπογαϊάο8 (1, 118; 4, 111; 8, 9) 

δοὶ Ἡοχοάοίπα (1, 100; 2, 1234; 176 ; δ, 92), δότορ. δἷεο Κβ'υπιροβ. 

184 Δ διὰ Ῥχγοίασ. 880 Σ, ἵνα--- χρόνο: ἐγγένηται. 4 ἔπειτα δέ: 
Ἡεΐηὰ, δηὰ βι4}10. οσαῖὲ δέ, ὈΘΟΛΏδΟ δξοσς εἶτα δηὰ ἔφειτα ἱξ ἴδ 
ΟΏΘΣΑΙΪΥ οἱλἐἐοὰ ; ΗδΙΊΩΔΙΏ ὨΟΎΘΥΟΣ ἰΌδΕ οὔδοσνθα ἐδπιαξ {8 ἐδ 
ὯῸ ΣΘΔΒΟῺ 00. ἱσμοσίης 86 δι μοσέευ οὐ ἐδ6 Ῥοδὲ σωβδ., 86 ἐπ 9 
ΔΙῸ 8180 ἱπίδιιοου ἐπὶ ἩΔΙΟΣ δέ ἰδ τοδὰ δίξεσ εἶτα δῃὰ ἔκειτα. ΤἸῺΘ 
ἐπβδη. ξνγχωρεῖν διὰ ὑπερδικεῖν ΔΙῸ οὗ οοὔγθθ0 ἀορομάσῃξ οἱ δοκεῖ μοι. 
χρῆναι; Ὀθεΐ468 ἔδπ670 ἐδ ἃ δἰ σοξ δ δοοϊυ ΐδ πὰ ἴ86 οταίθεΐος οὗ ὃ 
Ὀοίοσο ἐὰν μή.’ Ὁ ἴ, ἐάν τι ὃ. προσῴδειν ἷ.6. 1 ΠΠΘΥ ΔΡΡΘΩΣ ἰο 
ΒΥ διυγίιίης ἰχθθ: ἰδο τοξὰ προσῴδειν ἰ6 ὯὨΟ ἀουδὲ οἱιοδοσι Οδ 



δοοομηΐ οἵ ἔδο0 Ῥτονίουδ ἀἰδουδείοι οἱ ἐδιο δου Ϊ δοποίδοξοὰ 86 ἃ ἀρ. 
μονία. 8.60 ὑοῖον 93 Ο, 45 θράττει "ταράττει, κινεῖ ΤΊτλδου. 

80 εἰς τόδε τὸ εἶδοε ἴ.6. ἐδ Ὠπτοδη Ὀοΐγτι ἀνθρώπινον εἶδος 76 6. 
----- οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποὲ τοίϊζαοὶ,᾽ 8 ὙΟΣΥ Ἰγοαποτί οχρχϑδβεῖοι ἰῃ 
Ῥίαὶο, 6.6. Δίοπο 89 ». Ῥχοίαᾳ. 8δέ πκ' Οδαδσιωϊά. 164 σα, ἀογᾳ. 

461 νυ. (ἸΥγεξ6:}.): 5860 αἷδο Βίἀἀ611 ἢ 111, ΤΌΣ μὴ οὐχὶ 660 ἢ οει. 
Ῥ. ὅ92 ἃ δὅ9δ. ν. 47, 1 ἐπαχθές 1. “θυσάδηδοζοο; [ἢ9 ποσὰ :5 

βουεσαὶ ἐΐτηθ8 τπιδοὰ οἵ ὀχδαρσοταίϑὰ Ῥγαΐδοι. 8 τῦδε πα. ἱκανῶς 

ἀποδεδεῖχθαι.------ὧῶΦἨτ μέν ὯΔ8 ὯΟ Βιυὐναοσποεῖξ δέ ἰο οοξτοβρομπὰ, 
Βυῖ, δα δία. ἸΌΔΕΙΥ δάγο, ἐδ Ἡσίξοσ ἑπίοη οὰ οτἱ σία} ἰο 
οοπέϊῃυο 5 δορίθῃοϑ ἐπ ἔδο 201] ΟππΐὩ  πιδῦποΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 

«καὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. β ἂν φαίη: ἴοΣ [86 Ῥοπίξίου οἵ 
ἄν Βο0 πι. οἱ Οτἰίο ὅ3 ». Κι (611 ὶ 296. 9011 ὃ 481, 8 ονα. 4. 10 
σὶ λέγειν "ἴο ΒΩΥ δοιποίίπρ σοοά, ποῖ! ἰοπηἀϑὰ :᾽ ἢ. οὨ Οτο "Ὁ. 4ὅ, 
8. 12 ὥσπερ ἂν ᾽6Δ5 ποὶ 6 5601η586 οὗ ὥσπερ ἂν εἱ, ἐβοιρ Ἡοὶπ- 
ἀοτῖ ἴα ἱποϊϊηοὶ ἰο Ῥὰὶ ἐμὶσ ἰαΐο [δ0 ἐοχὲ; Ὁπὲ τϑο βμουϊὰ βὲΡΪ 

ἐσδιδϊδὶο “ ἐι18 δϑϑῖῶδ ἴο Σ86 ἐο Ὁ0 δοϊὰ τ|ῖξ ϑαυδὶ ἐπαὲΐοθ 85 ἃ δ 

Σοϊσιις δρεακ᾽ ὥὧο. 860 δἷδο 261. δὶ 868, 8. 156 ἴσων: ἷἴξ ἰδ 

ἀϊδῆση!έ ο ἀἰδοουοσ ΔΩΥ βαἰδίδοϊοσυ στουμπὰβ ἴον Εὐγείοσ᾽ εκ οοῃ). σῶς, 
ἐδουσῶῖι Ηοϊπὰ., στα. διὰ Ηἰγβοία, ΔΡΡσοτο οἵ ἱξ ; τ μδὲ ἰβ οἵ ἱτη- 
Ῥοείδιιοθ δοζθ, 18 6 ἰάθα οὗ οχὶβέϊησ, δὰ {16 ἐβ βι διοίθ ]γ 

ΟΥρτοδβοὰ ἱπ ἔστι. ἴσω! ἴῃ Δ ῬοΟΔΙἶνΘ δυβοσίϊοῃ 1:88 ὙΙῪ ποοὰ 
δου οσίἐγ: 560 ΔΡΟΥΘ οἱ 07 Δ: ΤὨΘ ΟΟσΌΣΤΘΩΟΘ οὗ σῶς δὶ σῶν ἰπῃ 
ἔδο οοεἰϊηυδίίοι οὗ ἔμ ἀἐδουμδδίος ἰ8 Θοεί δἰ ΠΥ Ὧο0 δυχζυμηθοΐ οἱἐ πο Σ 
ἴον οἱ αἀσαϊπιδὲ Εογεῖοσ, 47 οὐδέν τι 4υδ]1ῆ 65 ἐδ) δ(). φαυλότε- 

ρον διὰ ἀσθενέστερον. Ἐοτ ἰδο οαὐάἑείοι οὗ μᾶλλον ἰο ἃ δοπιραξαίίνο, 
866 ἐδο οὐϊίοτ᾽ κα ποίθ οἱ ΡΙ. Αὐ]. 410. Ἡδρτο {πΠ619 18 ΤΟΣ οΥεσ ἐδθ 
Θχοῦδο ἐμδὲ οὐδέν τε μᾶλλον ΟΟΘΏΣΒ ὙΘΕΥ͂ ἰΓΘΟΌΘΏΝΥ ἱ {116 Β0η59 

᾿ δῃργοχέμοϊοδδ.ι᾽ Ῥ. 48, 1 μέτρια ᾿Δρρτορείδίθ ἐμ ρη.᾽" 8 φαίη 

86. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "189 4))ακίοι ἐδ ἰο ἐδ:6 Ηοχα- 
οἰλέοδια ἀοοίτίηθ οὗ ἃ μοροίυδὶ δὺυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
Ἡδλοῖι Ρίδίο δοοορίϑὰ δὲ ἔσο σορδιάϊσις ἐὸ ἰοχίατο οὗ ἐδ6 Ὀοᾶγ.; 
Θεῦυξα. 11 ἐπιδεικνύοι: 800 61 α 418,14, Ηοἰηδοσί ἐληϊο 

ἐδοὶ ἂν ουδὲ ἐο Ὁθ ἱπροσίϑὰ δἷνον φύσυ.-----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείαν 
δα ἃ τοὰυπάδηξ θχρεθδδίοω ἰος ἀσθένειαν. 80 Τυσα. 12, 968 » ἡ 
φῇς φυλακῇ: φύσι: - ἡ φυλακή. 14 Ηἰγβολιίᾳ οοιθοίοτοθ ἔσται 

ἐποίοδὰ οἵ ἔστιν, διὰ ἐμ ἰα Ραεδρο σίμξ: 866 ΟἿἷ οὐὔιἐΐθ8) ποὶθ οἱ 
Ῥ-41,38.,ϑ 144, Ἰτομεὶ. "[οσ 1ΐ 6 ᾿οσὸ ἴὸ ῥτδῃξ ἰο δὰ ὁρροῃϑμὲ 

(τῷ λέγοντι) σνδῃ στο ἐμδι γοῦ δὲ ὑεϑεδπὶ ὑζοροδθ: ἐμε80 ποσὰδ. 
ὅσο δὐδεοιοοὰ ἰο δίπιτοίοα. Ηοΐηδοεί τολκθὸ πλέον ἀθραμάδωξ οἱ 
λόγεντι δρδὰ ἰχδηῖδίθδ ὭΔΣΩ Οἰἶδσλ ἱ 6υἰ6 δδοεθωϊ δίων οἱ αυἱΐ τοὶ 



ῬΗΔΕΙ͂Ο. 1: 

Ῥῆσε οὐπεοδαῖ φυκαι ἰπ, Ἰανχίσυα 5 ')δο πα δυῦπαι εὗα," ἱπεὶ εἰια 
δεαῦιπα ὃν ὃο δααεσυδαὶ δεευοὰ αὐ παὲὶ δὸ παΐπεοϊ δα ἐδο οοαοίσιο. 
σα τεεαπεσπευ δοιὰ ἂν κα. 19 αὐτό "ἔδο ἔλιξος τὰ φαοαυΐξοει" 
δε. ἴδο οὐαὶ. Βεῖου, 169 Δ, νῦὸ δανο πεζμρμεγέ τι εἶναει αὐτὸ τῆι 
ξαᾶστσιεο ὃν ἃ δυπείαδαιο, τὰν γῦν». 40 ἡνχὺν ἐδπουϊὰ ὃδο ἔσεσιο- 
Ἰαλοὰ "6 608], παὶ “ἴδ δαὶ." 47 αἱ δὲ τοῦτο αὗτωε ἔχα. 
δύσπα ἂρ οὐξὸ πόσο ἴδ τασίσακ ουπιέσαία οἵ ἴδιο μεοΐδαΐα, ἱπεὶ ἔοι 

ἐπεϊεοὰ οὗ μδαϊεῖν γυέίτας ἴδιο οὐπεὐπεδοι ἄχατια ἔταπι ἔλο μεοοοάϊης 
Ῥεεπεῖοοα αδοεο 1 ἰδ ἃ ἀξαϊϊπεῖ ἔοεπα "δὲ τοσσδα ἰδαὲ ἐδο το- 
πολτιατΙν δὲ ἕλω βυαὶ ' καὶ γευνοὰ αἱ 1 ὅλο κροαλες ἐφαΐα ξίνος 
δα ἱανοϊνοὰ οὐπέαποο. 1 ἀσυλὲ υεῖδοε Ρίοαίο νουδὲ Νανοὸ ναὶ δ 
βαιέετιοο ἱκοὸ ἔδια ξῖο ἔδο ποουλὰν οἵ Βοεεαῖει, δα δὲ εἶτοο ἔδο τοδδδε 

Ὅδ)9 ἐπορεεσεῖοα ἰδοὲ Οοδοο 6 τορεοδουξοὰ δα δα ευχυνδεὰ σρορκον, 
βοιδῖδο δ ἰδ αὶ ἃ εἶεας ἐδπίπκον. 47 θαρρῶν θέάνατον-: 
θαρρεῖν θάρρος θανάτου: Βοο ἴδ ἀπαλοροῦα οὐυασαϊσαείλοεια οοἰϊοοϊοὰ 
Ἦν :εὶ ὃ δ:00 ὃ. 80 ἀνέγεῃν» εἶσαι ἰα εὐαοαϊνεὰ ἐπ ἀοσροενδστιοθ 
6ει προσήκει οε κοῖλος αἰκές ἐστιν πἰιλεῖι οουϊὰ ὃδὸ πειδοεαιοοὰ ἔξοει, 

«ροεήκει. 

ΧΥΧΥ͂ΙΠΙ, ΣΠΑΚΡΟ ΣΥΥΕΕΒΌΡΤΒ ἘΠΕΡΕΙΨ ΔῈΡ ὈΒΒΟΝΙΒΕδ ΠΟΥ͂ 
ὙΠΕΒΕ ὙῸῊῸ ΟΒΣΚΟΤΊΟΣΧΒ ΔΥΡΕΟΙΕΡ ΤῊΝ ἩΒΛΕΕΒΒ, ΚΟΗΕΟΒΛΊΚδ ΚΧ- 

ἘΒΝΒΕΕΕ ἘΠῸ ἹΝΈΕΒΕΒΥ ΣΝ ΤῊΣ ἘΕΒΟΟΌΒΞΕ, ΔῈῊΡ ΡῬΕΙΔΕΡΟ ῬΆΛΔΙΑΝΟ 

ΒΟΟΒΔΙΤΕΒ ΟΑΣΩΣ ΔῈΒ ΟΣΙΈΞΕΚΤΟΣ, ἘΛΈΝΕΝ Ὁσδιθ ἘΠῸ ἘἩΞῸΟΣΣ 

ΒΟΣΚΕ, 

Ῥ. 49,7 τοῖς προιιρῃμ. λόγοις ἰα ἀδροιδοιξ οἱ ἀπιστίαν ἐπ δοοοξὰ- 

δσιεο ἘΠῚ [9 οοιααίχμοϊοα οὗ 1} γετὺ ἀπιστῶ: ὀοῖαρ. δεῖ, 8688, 2,2, 

Τπαϊοδὰ οἵ εἰς, ἴδ) ποχὶ ποεὰβ πρὶν αἶδο δ6 ἐπ ἔπ: ἀδέϊνο; δα ἐὲ ἱβ, 

εἷς ταοδτδ "πϊ χορασὰ ἰο: δοῖΐ, δ 626, 8 σ. 9... εἶμεν---ἄπιστα 
ὃ: "οοπέπμοξίντ μοαῖ ορίδέΐνυσα ἐπΐοσίασ, ασυἷα εαἰσηϊ βορίαν ἰραοαῦ 
ἀυϊνίοτο οσοορὲβδο, πῦσα αἴϊδι σαὶ ἐραϊθβ τιδίτστα ὑῸΓ 60 Βρθοίδίθ 

4116 εὐϑοὶ, τὸ ῃεῸ ἱμποσούϊ δὲ οβδοῖ παοροιμδ. αποοίτοα ορίδεϊναα 
δὰ τασδὶ σαὶ δορί ἐδίλοπιθσι, δοειϊαποῖέντι δυΐοτα δὲ σοὶ δᾶδιυο 
Θχροσίοσιδ6 σωϊξομθιι ἀδεϊρηδηάδσι γδἹοὶ, αποὰ ἀἱδατίτσυ πὲ ποίο- 

ἔαΣ, δὐσοϊεἰξας δυνέσἀθ Δοὸ σιοάοχοτα ναχζίδεΐο. Χο. Η6]1. 2, 1, 2,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἷς τοὺς ἄλλου: "Ἕλληνα: διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳποὰ ἱπ οορὶ ἐδέΐσμο ρμοεϊξιπι) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἰξ᾽ 
τὰ πράγματα ὦσιν (αἰιοὰ ΟΣ ΣΟΣΌΣΩ οοιἀϊοίοη6 δυδρδβιπι Θεὲ): 
Τμυσ, ὕ, 96, ἐξακοσίου»---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπως τῶν τε 'Ἐεικολών' 
εἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξινεστῶτε:ι παραγί γ-. 

γωνται Β͵ΊΔΙ,,Β, 690 δἷ'δὸ 01, ἃ 800, Ηἰἀἀ611, ἃ 66, διὰ οεγθ.. 
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εἰδ!γ 8 89. - 18 ἐπέρχεται: [μὶδ τοτῦ 868 ὁ ἀἰδοσοαὶ δομπείσ.. 
ἕπ Χο. Μοσα. 4, 8, 8, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι. 

16 ἀντιλαμβάνεται "ἴΔκοα Ὠοϊὰ οἵ," ἱ,9. μοϊὰ γμοπδοδαΐίοι οἵ 126: 
80 Ῥάσιω, 180 Χ, εἰ ἔτι καὶ οὐ πώ σον ἐἶντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀντιλήψεται. 18 ὥσπερ "88 ἱϊ ποτο, 15 δοὐἀοὰ ἰο ὑπέμνησε ου 

δοοσαῃ οὗ ἐδ δοσλοτμδὲ βσυγαιΐνο π60 οἱ ἔλθ νοοξὰ ἐπ ἐμΐδ μδβδαρο, 
ὑπομιμνήσκω Ὀεΐτις οτίσίΠ4}}} πδοὰ οὗ ἃ Ῥαχβοῦ. 21] πῦ ὁ Σ. 
μετῆλθε 1ἰξ, “ ονοστίοοϊκ." ἘΔ ο11, 8. 94, οὔδοτνοα ἐμδὲ (πὶ 6 ἐδο 
ΒΔΏΣΘ ΤΩΘΙΔΡΌΟΣ Δ8 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγοι. 23. Ἠοϊηδοτΐ ἱε 

Ῥοεὶεῖτο ἐδδὲ τὶ Ὀθοο ρα ἰο ἀχθόμενος δΔμὰἃ Ὡοῖ ἰο ἔνδηλοι, δΔοὰ Ξὲ41}}Ὁ, 
δῃάογβοα ἷδ ορίῃίοη. [ὲ ἴα αἰ βῆο.Ἐ (0 866 ἩΔῪ ἐξ πιιιδὲ ὍΘ 80, 88 
Ὧ9ὸ [οἱ ὙΟΙῪ βορὰ 50}809 ὃν ἰγδηδιδείης " ἀἰὰ Ὧ6 ΒΟΥ ἰῃ δογιμΐης 

οἱ Ὠ6 παϑ ἀσγίνϑη ἰο βίσχαϊ δ᾽ ὅζο. 44 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰδ εαϊᾶ͵, 
ψ! ἃ κι οὗ μογϑοιὶβεδίϊοι οὗ ἐδο λόγος, ᾿ἐκο ὑπέμνησε αὐονο.---- 
καὶ ἱκανῶι ἐβ. " ἀἰὰ Ὧθ δυρροσί δ ἀτρυσηθηΐδ ἩΕ δαὶ σίβοίοσγ τϑᾶ- 
ΒΟΏδ7᾽ πότερον ὙπὶοὮ Ὀοσίηα ἐδο μγϑοοάΐῃᾳ ᾳαοδέϊοσ 18 χθδθ ἐο ἂο 

ἀσΐγ ἴον ἐπα 4150, 86 ἰβ οἰϊδῃ ἐδ: 6859 ἴῃ Ῥ]αίο, ΩΒ ἐκεῖνος 
᾿ἦ5 πιρὰθ [Π0 δυρ)οοἐ οὗ ἐμ6 τοϊδεϊνθ 6]δυβθ, ὙΔ119 Ἰορίὶς6}1γ ἱὲ ουσὲ 
ἰο "8 ἐκεῖνον, 5 [16 δυδ)εοί οἱ ἐδθ ἰπβηϊενο οἶδῦβθ 860 Πίὰάο]], 
8194. ΘΟ τοῦτο ὡς ἠδέω:-- ὅτι οὕτως ἡδέων : οὐ. Οτὶΐο, ᾿. 39, 
17, πὴ ποῖο. 31 ἀγαμένωε ἷ. 6. ᾿ἴκθ οὨ9 πῆ (εἰ ρμιοὰ πῃ 

Ὅϊο ἀΐδρίδυ οἵ ἔπ καρποὶ οὗὨ }ιὴβ ἀἰθοὶ ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ὧδ ἰσωρὶγ “βεστβοθοαι Θχοορίξ, “ Ἰδίομοα ἴο ἐμοῖσ σεδβοιίῃρ."--- 
ἔπειτα---ἔπειτα : [86 ἸΏΟΣΘ τιδιι6] οοπεέσ. που]ὰ ἢν ἔπειτα---ἔτι δὲ καί, 
δαὶ ἱπείδηοοβ οὗ {10 δὴ οοῃβίζ. 8Β ἯἮΘ δδὺθ ἤΘΤΘ ΔΙῸ ποὶ ΣΑΤΟ: 

δϑοὲδ Ηοϊπὰ. δηὰ δὲδ}}}. βατο οο]Ἱοοϊθὰ ἃ βιιδέολθαὶ Ὡυτοῦοτ. ἢ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλος " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ Τίτηδουσ, 

ὦ 6. ἃ κίπὰ οὗ 10νν αἰοο. 12) ἔοικεν : 85 ΔῺ ουὐναχὰ χηαΥκ οἱ ρτίοῖ 
δὲ ἔο ἀοδὲδ οἱ μἱα νολξονοὰ τηδείεσ.Ύ. 18. ἀλλὰ τί “πὶ ποῖ ἐμοι᾽ 

- 

(ουρθε 1 ἰο ἀ0)}} ΤΠ 61 Ρὲ16 81 ρῆγδδθ ἱβ υϑῖγ ἰγϑαπθηΐ πῃ Ῥίαίο. . 

15 ὁ λόγοι τελευτήσῃ " ἰΐ ΟἿΣ δερυχηθηξ 8 ἀοδα,᾽ τΠ|} {110 βδιθ 
Ῥασβοιιϊβοδίϊοῃ οἵ ἔλιο λόγοι 85. 8886 Ὀθδϑῃ Ὠἠο[ἱοϑὰ δρουθ. ΚΞ 411}}, 
ΘΟΙΣΩΡΑΣΘδ ἔδ)6 ΟΧΡσϑβδίοσιδ ὁ λόγο: οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται. 
17 ᾿Αργεῖοι: ἔπ δΒίο:γ 15 ἰοϊὰ Ὁγ ἩἨατχοά, 1, 82; ἐ86΄ Αχρίνοα μβαυΐης 
1Ἰοεῖ ΤΉγτοα δου ᾿εὶῃα Ὀοδίοε: ὉΥ 80 1,Δοοάδοσηοσιΐδηβ ἰοοὶς 8 
οοἷδι ποῖ ἐο οὕς ἐδιοὶς μδὶνς θοίοσθ ἐμ6γ δ χοραϊτοὰ ἐμοὶγ ἀοίδαί. 
Ὑνγιίοσ. ὙΘΕΥ δρρεορσίδιοϊυ αποίοβ ῬΙαὶ. Αρορβίδμοριω. Ἰζδοοῖ. 
458 ΚΥ, τῶν δὲ ᾿Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, 
4 θαυμάζω" ἔφη “ εἰ δύο συλλαβῶν προσθηκῃ (Υἱξ. ὧνα) νῦν κρείσσονες 
δγένεσθε ἢ πρόσθεν ἥτε." 40 Το Ῥσογυοσῦ πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἢ ρακλϑε' 

ὧδ το ϊουοὰ αἷδο ὮΥ οὐδιος πεϊΐασα. ΤἸμὸ δοῃδ ἐδ ἐμδὲ ουδϑὰ ὁ. 
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ἸὯΩΔᾺ ΟὗὨ ΥΟΣῪ θτοδὲ δίγοη ρει ΤΩΔῪ Ὀ6 ογοσρονοχοὰ ὉΥ δυραχίοσὶγΥ οἵ 
ὩΌΓΤΟΒΟΣ. 4] τὸν Ἰόλεων: οἵ. ῬαυδΔΏ. 8, ̓ . 260, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλαῖ σνγκάμνειν λέγουσι. ὝοΩ Ἠοχαοϊοα τῶ 
Δαδιΐηρ πὶ ἔο Ηγάγα, Ἡοτὸ βοΐ ἃ οσδὺ ἰὸ δαδϑβδὶὶ Ὠΐτη ἴῃ ἐδ9 
βδηκ, κο ἐμὲ ;Ὧ0 ὑτῶϑ δοϊωρϑιϊϑὰ ἐὸ 6411 ἰοξ ἰδ ἐγίοημὰ Ιοΐϊουα ἰο 

Βοῖρ ἷχωο, ἕων ἔτι φῶς ἐστί: ἩΔΘΏ ἐδι0 δθῃι ποία, Βοος. 886 ἰο ἀσίηὶς 
ἢδιο νοΐδβοσι, Ὀ6 10 110 5, 

ΧΧΧΙΧ-- ΧΙ, ΣΝΥΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ἨΜΠΕ ΒυΟΟΞΕΌΙΝΟ ΔΕΟΟΧΕΝΈ : 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ἘΧΠΟΒΤΕ ἨΙΒ ΣΈΆΙΕΧΡΟΒ 1ἸῸ ΣΝΥΚΒΤΊΟΔΤΕ ΤΒΌΤΗ ΚΔΕΙΚΜΤΎΊΣΥ 
ΔῈΡ ΙΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤΙΩΣ ΟΥἩ ῬΣΒΒΟΝΒ ΟΒ ΟἸΒΟΟΜΒΊΔΚΟΣΞΒ ΔΝῸ ἩΣΤΗΟΥΣ 
Δ ῬΕΒΙΕΞ ΤῸ ΡΕ.ΞΔΒΕ ΟΒ ΒΙΛΕΤΙΙ͂Σ ΔΝ ΔΌΡΙΕΧΟΣ. 

ΧΧΧΙΧ, ὑ. ὅθ, 28 Βοῖίκος ρῥσείπίθ μισολόγοι ᾽πδὲ δα Ὧ0 85 αἷδο 
ἔδ:ο διιδίοζοῦδ δοοϑιξιδίϊοῃ φιλολόγοι: Ὁ. Οδ((! πᾳ " Ου Αοοθηίδ᾽ 
Ῥ. 819, ᾿πεέὶγ βαγϑ ἐμδὲ φιλολόγος ποι ]ὰ τηθδῃ ὃς φίλα λέγει, ΘΟΙΩΡ. 
δικαιολόγοε-: ὁ δίκαια λέγων, δῃἃ ὮΘη6Θ 1 10]10͵»͵ἰ ἐπδὲ πὸ ἐμουἹὰ 
δοοθηίῃδίθ μισόλογο, 427 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 
ΣΔΟΣΘ οοστοοὲ που ]ὰ 9 τούτου---τοῦ λόγου: μισῆσαι, Ὀπὶ δο0 Βίὰ(6]], 
8 168, Δ. 8. Ῥ. δΐ, 4 ὑγιᾶ πουϊὰ ὈῸ [80 Τῃοσζθ υὑδυδ] 

ΑΕεο ἔοστα: δα 800 2614, δ 129, 2.----ἔπειτα δἰδιὰβ ἩΒΟΣΘ ἨΘ 
ΒΒουϊὰ οχροοὶ οὐέδοσ ἔπειτα δέ ΟΥ κἄπειτα : Ὁ 1ξ ἰβ τδπδ]ὶ ἱῃ ῬΊδίο 
ἴο οταὶξ 86 οορυΐα πῦὶξὰ ἐμ16 ποσὰ. 3.69 Ὀθῖον, 90 8, 14 ὥστερ 
ἔχει 80. τὰ ἀνθρώπεια. 1δ 8. 4110. οὔδοσνοβ ἔπδὲ σφόδρα 4Δ11866 

χρηστοὺς καὶ πονηρούε, Δῃἃ ποὶ ὀλίγον. Βυΐ πδδὶ 86 δαγε, ἐμδὶ 
ὀλίγους Βμουϊὰ ὃὉθ χηδᾶθ δια ρμαἰΐδ, ΒΟΘΊΩΒ 0 ΙΩΘ, ΒΟ 67 85 {8 οσὰοσ 
οὗ ποτὰ ἰβ δοποοσωϑα, 0 ΔΡΡΙΥ σαῖμον ἰο [86 ἔπο δ θοξΐγϑα ὙδὶοὶΣ 

δῃουϊὰ 06 ἰαΐκθῃ ἱπ ἃ Ῥγεζωδῃξβ δθηδθ, δῃὰ 6 ἘΘ ὁΔῃ ἀΐδρθτιδθ 

αἰ ἐδο δου. οὗ Ηοϊπδοτέ πο πδιϊοὰ ἰο ἀουῦϊο σφόδῥα. Οἱ, 
δῖοο Ἀρρυϊοίιβ᾽ σχοιδοσίως οὗ 89 Ῥαβεαρθ ἀ6 ἀοοίσ. Ῥ]δὶ. 2, Ὁ. 32, 

ἙΠτα. ἐεεὦ αἀρνίπια δοποῦ εἰ εἶπε πιεαἀίοονγίίαἱδ ἀείεγγέπεοι Ῥαϊιοθα 
αἀπιοάμηε ταγίογεεφμε, ἐξ, μὲ ἔρεα αἷξ, πιιπιεγαδὲϊ68 ἐδέ6: 608 αμ ΕΝ 

φυὶ ποὸ μῆαπε ορίξπιξ πεὸ οπιπίπο ἀείεγγίπιξ εἰπὲ, δεά φωαοὶ πιεάΐε 
(μεταξὺ) κιογαϊέ, ᾿)Υε8 6486. 47 ἴ, σοῦ προάγοντος ὉΥ ϑακὶηκς 
126 ΔρονΘ πῶ: λέγει. ΔΒ ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 86. ὅμοιοί εἶσιν (οἱ λόγοι). 
1ὴ9 δη116 νοσὺ ἰὸς ἐἰιδ βοωέθῃοθ 8 Ὑδοϊΐηκ, δὰ τὸ δνὸ ᾿ΟΣΘ ΟΣ0 
οὗ ἐμο δηδοοϊυίμα Ἡλι πο ἔλθ δίπάοις οὗ ΡΊαἰο ουρδμέ ἰο ὈΘϑύσΩθ 
[δταϊϊϊαν, Ῥ. δῶ, 8. ὠντιλογικούε : ΘΌΣΩΡ. Ὀ61ΟΝ, 101 πα, τΐδ ποίθ. 
4 οἷσθ' ὅτι: 800 ΔΌΟΥΘ, Ὁ. 34, 156. .7 ἘΣ ἀτεχνῶε Ἰοϊποὰ πὶξ ὕχο- 
ΟΣ Δ] ὀχρτοδδίοσδ 8600 Ὡ. οἱ ΑΡοϊ, Ρ, 8,10. Το  ατὶρυδ τῶ βαϊὰ 
ἴο οὔδαρο ἐΐδ οασζθαξ δόύϑχ ἐἰσλθα ἩΕαΐΣ 8 αἰπισὶθ ὧδγ (1γν. 28, ὅ. 
Οἷο. ἀθ Ναὶ. Ὅϑοσ, 8, 10): βοθοθ ἐδ Ὁσουοσὺ εὔριπος ἄνθρωπος 

19 ἀεροίο α Ῥοσαοαι οἴ ιῷιε ανᾷ οἰιροροιλὴ τεϊπᾶ,. 8 ἄνω καὶ 

ΣΙΔΈ, ἘΝ, 10 
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κάτω στρέφεται 11ξ. “6 ἰπσηοὰ ὑροΐϊὰο ἀνα, ἱ.9. 411 ἰ6 Ὀτουρδς ἱπίο 
4.0 πἰταοοί δοκίμεϊοι. Ὶ1 1. δινατοῦ κατανοῆσαι" ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 11 ἔπειτα ΔΙζοΣ ἃ Ῥασίλαί ρἱαὶ δοπεῖν. 85 Ὀοϑὰ 
ποξἑοοὰ ὈΘίοσθ 800 ΟἹ Ὁ. 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΏδΘ 

8:6 ἐδ διιπογοὰᾶ. 
ΧΙ, Ρ. ὅ3,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 56. ἐννοῶμεν. ῬἩ. ὅδ, 4 εἰ μὴ 

εἴη πάρεργον "ὁχοθρὲ ἔιδὲ ΙΏΔΥ ὮΔΡΡΘΟΏ ὉΥ ἐδθ πταγ᾽ (061) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 8.60 Ἐϊάἀ6]] ὶ 70. ᾿δ αὐτῷ ἐμοί ἷδ τοῦτο Θιρμδἰΐο 
ἕδδσι οἰΐμος ἐμαυτῷ δὰ αὐτῷ μοι: οἴ. Βγιηροα. 320 Ξ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. ἘΞαϊγὰ, 278 Β, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμέ. θ 
θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς 8 Βαϊὰ ἱτοΙΙΘΘΙΥ͂ “]οοῖς ΠΟῪ 5618.5}}]γ." 
ὃ Ηἰτβοδὶσ σοιὰβ ἔσται, 860 δῦονο 87 Δ διὰ Σ. 9 ἀλλ᾽ οὖν - 
“π0]}, ἔβα; δὲ 1οαβδί:" ἀλλά ἰδ οἶξθιι Ἰουμὰ ἴῃ δὰ δροάοαὶβ δἷξος ἃ 
δοῃίθῃοθ ἩλῈ} εἰ, ΘΟ, Ρ. 9.6.. Ῥτοΐδᾷ. 8ὅ8., εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 
μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ὧοθ8 ποῖ 
ΒΟΟΙῺ ἰὼ ΣΩ0 ἰο ΟΙΥΘ ἐδ: 80280 χοηυϊγοὰ οσθ. ΟἿΣῪ ἐγδῃβίδίθβ "1 . 
8141} 009 1088 ἀϊδασύθοδῦο ἰο ἐμοδθ ὑγϑβοηξ ΌΥ̓ ΤΥ ᾿ἰδιηδηΐδίϊομβ.". 

Βαεξ 18 ΘΔ} ΟἿΪΥ ΤΩθδη 1668 αἰδαοιθοδῦϊθ Ὀθόδαβο [ Ἰατηθηξ," 
“Ὦ110 βοον. ΟΣ ΔΙΏΪΥ ἸΩΘΒῺΒ ἴἰο ΒΑΥ ὁὈΘΟΔΌΒΟ 1 (00 ποὲ Ἰδγηθηί." 
ΟοσΡ. ἐδ0 ἀιιδίοσουβ ὑῬδδβᾶρο βγιωροδ. 176 σ, ἴσω: ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 
μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῇ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πεΐπιιδ 

πιοϊσοῖια ἐγο, δὲ ἀξ εὐγίεἰαῖε ὑεγα ἀΐχκεγο. Τ]ιὶβ ΚΘ ΒΟΏΣΠ ῬΤΟΥΘΒ 
ο ΤΩ τοϊηὰ ἐμαὶ ἃ 1ἰεἰ10 ποτὰ 828 ἀτορὲ οἂξ "υοίοσο ὀδυρόμενος, 
ῬΟΙΙΔΡΒ μὴ οὐ ἤὅ. Ιὲ ἰδ ὙΟΙῪ δίσγδηρο ἰπδὲ 20 οαἰΐος βῃου]ὰ ὮδΥῪθ 
δοξιδίἀοχοαὰ ἐλιῖὶβ Ῥαββαγο ἀδθοσυΐες οὗ ἃ ποίθ. 11 ξυνδιατελεῖ 

ὶς αἰ. “π|ὶ}} σοσηδίῃ." 18 ἑαυτόν εἰδηὰδ 70. ἐδ σαί Ῥϑσβοῃ 
ἐμαυτόν, 5860 δῦοτθ 78 5 δηὰ 10] » Ῥοΐον. 10 τὸ κέντρον 

ἐγκαταλιπών: 8 Ὁπχοϊδίαϊκορῦϊο δ] πδῖο ἰο ΕΠ ΌΡΟΪ δ᾽ 11π65 δδοιὲ 
Ῥοχίοϊοβ οὕτω: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖο ἀκροωμένοις (οἴ. Οἷο. ἀο Οε. 8, 84). 

ΧΙ;1-- ΧΤΙΙ͂Τ, ΔΗΕΟΟΜΕΝΕ ΙΥ: ΤΗΣ ΒΟΟΣ, 18 ΒΗΟῊῪΝ ΤῸ ὃΣ Δ ΡῈΠ- 

ΟἸΡΙΣ ΔῊ ΧΟ Δ ἨΛΉΜΟΝΥ, 15ὲ, ΑΒ ΤῊῚΒ ΛΒΒΌΧΡΤΙΟΝ ΟΣ 58 

ἸΧΟΟΣΧΒΙΒΤΈΧΥ ὙΠΈΗ ΤΗΞ ΟΟΤΕΙΧΕ ΟΥ ἘΚΜΙΧΊΒΟΚΧΟΕ, 2ηἃ, ΒΕΟΛΌΒΕ 

ΞΕ ΒΟΌΣ, ΡΟΣΒ ἘΟῈ ΑΥΧΙΤ ΟΥ ὉΟΈΣΕΒ, 8:ὦ, ΒΕΟΔΌΒΕ ΤῊ ΤΉΣΟΕΚΥ 
ἭΟΟΙΣ, ΑΥΤΕῈΒ ΔΙΣ, ἘΠ᾿ ἹΜΒΟΣΕΙΟΙΚΗῚ ΤῸ ΕΧΡΙΔΙΝ ἸῊΞ ΥὙΔΟΤΒ ΟΥ̓ 
ΤΗΝ ΟΑΒΈ, ἸῈΠΞ ΒΟΥ͂Σ, 18 ἹΜΜΟΒΤΑΙ, ΔῈ ὈΣΥῚΝΕ ΑΧᾺΡ ΤῊ ῬΟΣΙΝΑΝΈ 
ῬΕΙΝΟΙΡΙΩ͂Ν ΣΝ ΤῊΣ ΕΥΧΑΝ ΒΕΙ͂ΝΟ. 

ΧΙ. ». ὅ8, 21 ἀλλ’ ἱτέον “Ἰοὲ τα Ῥορίῃ᾽ “ἴωμεν δὴ κιτ.λ. δΔΌοΥΘ 
8 ο. ον ἴδιο δογηϑοῖου ἰῃ ἔπ0 Ὡοχὲ δαμίεηοο 8.411. οοσαρ. ἀγροὶ. 
88 ». Ῥχοίδς. 888 ο. ΒΡ. 8, 415.  ἔδ[ἅ4 ὅμω: ἩΪῈ ἃ ραχεϊοὶ 0 

! ὶ 
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Ῥοεδδρβ, Ὀ6 δοοουμπί σα ἃ συλχαηίοο οὗ ἐδο ἐστ οὗ ἐὯ6 ογησπδαιίου. 
ἐλ ἴα θαδοὰ οχὐ Ηοϊμάοσῦδ οὐβοσυδίϊου "ἰπ πλάττοντε; ἰδίθσο βΌρΙ ΟΣ; 
ποσυσα εἰσυϊδοοίῃ δεγυίεηϊ διαπαϊεπαΐᾳια Ῥταοάϊξιτα." Αἰϊος ἀλλὰ 
πὸ Βμου]ὰ οἱ δοῦχϑο δηΡΡΪΥ οὗ ἴοχ ἐδ: οομδβέσ, 12 χαίρειν 
εἰπόντες "ἀοπρκίηᾳ (411 {}1686).᾿ 

ΧΧΧΊΠΙΙ. νυν. 40, 2] εἰργμοῦ: οἵ. Ἐπισέαί ἃ, δὰ Οᾶγεδ, ἢ. 14 Β68. τὸ 
εἴργω ἐπὶ μὲν τοῦ κωλύω ἐψίλουν οἱ ̓ Αττικοί, καὶ δῆλον ἐκ τοῦ ἀπεῖρξαν» 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἐγκλείω ἐδάσυνον, ὡς δηλοῖ τὸ καθεῖρξαν, ὅθεν καὶ δασύνεται 
καὶ ἡ εἰρκτή. 48 τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα ἰδ ΔῊ ἰῃδίαμεθ οὗ ᾿ 
1:0. ΥΟΥΥ οοιαλους ἔρυτο οἱ Ῥχοϊορβὶβ:: καὶ κατιδοῦσα ὅτι ἡ τοῦ 
εἰργμοῦ δεινότης δι᾿ ἐπιθυμίας ἐστί (τι γίγνεται), “δαὶ (816 δίσου κα 
Δ ΣΙ δοτηθηὶ ΔΙΪΒ65 ἔσζοῦλ ἀθδίγο. Ω4 ὧς δν-- ὥστε ἂν 88 ἴῃ 

ΣΩΔΏΥ ΟἾΒΟΣ υΪ1Δο0685. Τὴ9 δοιὰ] δομοοῖνοα 86 ἀααδὶγθ διὰ ἐμοσοὺῦ 
Ῥδοοιθβ ἐχηρσίβουθὰ, ἐπ 6 ἱτωρυϊδουσαθηὶ δος, ἀπο ἰο ἐΐβ ονῃ 
δοϊΐοῃ. οι. Ρ. 601, ξ 008 Οὐε., αἰ οτβ ἔγοτα ἐἢ18 δυρ᾽ διδῖου, δηὰ 

ἐσαῃαϊαὶθα Σὰ [29 ΣΏΔΠΏΟΥ ἱπ ἩΔΙΘΩ ἐδ 9 Ῥδσβοῖ ἱποδσοοσχαίοαὰ ποι] 

τηοδὲ οἱ 811 οοπέγί θα θ ἰο μὲβ ΟὟ ἱταρσδομσηθὶ." [25 ξυλλύπτωρ 
τῷ δεδέσθαι: ἴὲ ἰα οὈγνΐοιΒ ἐμδὲ ἐ9 ἀδίλτο 15 ἀπ6 ἰο [890 Ῥγϑροδίἐϊοῃ 

ἦπ ἐ86 Ὡοῦῃ ; Ἡοϊπάοτχί οοζζοοΐβ τοῦ δι ὰ Ἡδϑσιω, βῸ685 δὸ ἔασ 85 ἰὸ 
δάτὶὲ ἐμὶδ ἰἰο δα ἑοχί. ΧΟΏΟΡ ΟΣ 88 {0 πϑηξέϊτο, ἴοτα. 3, 2, 

12 ἵἴσα--- ἀγαθοῦ σοι γίγνηται συλλήπτωρ. Ῥ. 41, 7 δι’ ἄλλων ἷἰθ 
Ορροβοὰ ἰο αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν ἷἱπ 1:0 ὑχοοοᾶϊῃᾳ, βοηέθῃοο, δὰ μη ἐπὸ 

8.106 ἭΔΥ τὸ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο ΘΟΙΤΕΟΒΡΟΙὧδ ἰ0 καθ᾽ αὑτό. ἐν ἄλλοι 
ἄλλα ἀθηοίθ5 ἔμο ἐπέηδε Ἡὶοἷι ΔΘ δα ̓ εοὲ ἐο ΟΒδΏρο. 
10 αὐτή “ ἐδο δοὺϊ ὉΥ ἐϊ86}4," 11 οὕτως αἴϊον [86 Ῥαχίξοὶ ]θ: 
800 ΟἹ Ρ. 8, 2. 15 τοσοῦτον: ἴον ἐδ 6 δ656 ἮΘ βῃου)]ϊὰ δυρΡὶΥ 

μόνον. 18 οὐ λογίζεται " ἀοθ5 ποὶὲ δῖε ἐξ :πίο δοοουπξ," 

426 ΤὨθ δδῃι)θ σωϑίδρῃμοσς οδοῦσε ἱπ Ηοσ. ὅδὲ. 2, 3, 790, φεΐῃ ἐογριδ 
οπμδίιπι Σεεεγηΐὶς υἱκἐΐδ απίπμδε συοσμα ρμταέργαυαὲ μπα Αἰφυθ 

αὔέσὶε ἤππιο, ἀἰυΐπας ραγιἑομίαια αἰγαε. ΤὨΐΒ ἔἤσυτο οὗ 86 ἦλοι 

λαῦ Ὀθυσι ἰσπϊἑαίοὰ ὈΥ͂ ἸΏΔΩΥ Ἡτίέθτ;: 860 γέξοε. οὐ ῬΙαξ, Μος. 
δ07 ν. 830 ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφοε: οἷ, [86 δἱΣΑ Δ Υ ἈΪΑΥ. 
ὍΡΟΣ {86 ποχὰβ ἄηθες: διὰ ἄηδεφ 1.,Δ0.. 188 Β, δΔῃηὰ ἱῃ ΠΘΏΘΤΑΙ 5866. 

ΤΣ 6]1, Ὀλαοεὶ, 8 828. Ῥ. 42, 1 οἷα κιτ.λ. τὸ τοιαύτῃ ὥστε: 
μηδέποτε ἀφ. 2 ἀνάπλεως, " ἀνατεπλησμένο:, κέχρηται δὲ ἐπὶ τοῦ 

μεμολυσμένου᾽ ΤἰτΑΔΟΏΒ, ἩΏΏΟΙΘ 500 ΒΌ] ΔΘ η 5 ποίΘ.0. ΤΏ6 οειηΐηθ. 
ἀναπλέα ἰΒ δροϊηδὶ 5917}8 χυ]θ, ὃ 128, 2, 14, ποσο ἐξ ἰ8 αἰδίϑὰ ἐμαὶ 
[6 Τοτοϊτιῖηθ ἰθσιωϊηδίϊος ἐπ 1:6 δοχωροπηᾶδ οὗ σλέωε ἐδ ἸΔΟΣΟΙΥ 
Ἰοιΐο; νὰ: ἀναπλέα ἰῃ [πο Ῥχϑδοὴβ ὑδββαδο ἰα ἐβάοοιὶ ἱβοϊδέϑας: 
Ἐχίϊχος, καὶ 22, 7, 1. 

ΧΧΧΤΥ͂. ν. 42, 10 ἩΗἱϊνβολδὶς ὑὈχδοχοίδ φασὶν δορὰ ἩδεΙηδῶΣ. 
ι 
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οὐδία φαίνονται ἴῃ ἐΐθ υἷδοο πὶξπ ἐδμὸ [0] ονΐπα Ὡοΐθ “ ζαἶκ86 υἱζ' 
ξυξΐα ὁβδδα ῬὩἱ]οδορίΐα γτυϊσια ἐσίθαοτο Ὡσδαῦδιη Ἰορίπαθ :"" υαὲ 

δια Ὁ. σἰ Εἶν οὐὔφοσνοα ἰμδὲ κόσμιοι καὶ ἀνδρεῖοι εἶναε ΒὨου]ὰ ὃ6 
δυρρ]ἰοὰ ἔοξ φασίν “Ῥτορίος 4186 ὙΌΪ0ΠῸ Βοταΐμθα 86 ἰδιθη ἑν ζοχέοα 
οἱ ἰοσπιροσδηίο 6866. ἈΙΔἀ611 δραΐη, Ὀΐᾳ. ἃ 88, αἷνοα ἐδο [0]. 
λοπίπς οχριδιδίΐοι : "" Ηδσθ ἐμ6 τηθϑασίης ἰδ ποῖ “ ἴογ ἔμ σϑοδοῃ 
ΦἘΪΟΣ ἐἰπο ποσϊὰ δέισί θυΐίοσ ἰο ἔμοτ, Ὀπὲ “ ἴον 8: χεδδοὼ Ἡλιϑὴ ἐμ9 
ποιϊὰ δδυβ Ῥϑορὶθ οηρλὲ ἰο ὃθ [ἰοταροταίο). ἸΤὙΒδὲ ἴδ, φασὶ ἰδ 
Δοϊ]οποὰ ὉΥ κοσμίους εἶναι πηἀδοτεϊοοῦ, δηὰ {8 εἶναι δΘοῃέαίπα ἐδ 9 
ἸἩιοϊδεϊνθ ἴοζοϑ :) ὈῪ ἩΠιϊοι ἘΔ 611 τροδηβ, ἰδ οἰνϑα ἔδο γοσὺ “ ἐο 
κοΐ κ᾽ [6 τροδοΐης "ἰο ἐδίπὶς δι. Βαὶ [μΐϊ8 οχρ]δηοίίϊοι ἰᾳ ἱποᾶ- 
Σαβα 8]6 ΒασΘὶ 19. ΒΟῊ ἐδ ἃ γοσὺ Ὁθ τηϑὰο ἀϊοίδιϊνο Ὦγ δὴ ἰηδηί.-. 
ἔνο Ἡμῖοὰ 15 ποῖ ονθα δά θὰ, δπέ πιογεὶν πη δοτείοοά δπὰ σοαυίϊτίης 
ἴο ὃὉθ δυρρ)οὰ 1] οὗ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω "ἴοξ, 50 ἴδτ' ἔτοτῃ ἐδιο δοῃ- 
ἔγασυ, ἱ. 6. "ταοδὲ δαεβΌγοαυ :᾿ ἘΣ (6]], ξ 166, 15 ἀνήνντος ἰΒ ὃ 
ποτὰ οἵ ρμοοξϊεαὶ οοἱουσίης, ἐβουρὰ πδοὰ Ὦγ ΡΪδίο ἰω βουθσαὶ ραβδεασεα: 
δορδ. 204 8, ὅοσᾳ. δὅ07 κ, ΒορΡ. 7, 681 Δ, Τιορσ. 4, 714, δ, 78ὅ κ 
(μάταιος πόνος καὶ ἀνήνντοι). 16 1 ἰα νοῦν «1816. ἐο ἀοοϊὰθ 
μείποος ἰμ6 ἔπὸ σοδϊηρβ μεταχειριζομένης Δῃὰ -ν. 1 Ὦδνθ Κορὲ 

ἔδιο φοιλεῖνθ ἐπ ΣΟΥ ἐοχὲ ἐβουρῃ  ἀο ποὲ δρρεοτθ οἵ Ηθγζω. 5 
ὀχρίδηδέϊοηα οὐ ἐξ “ δηΐπια οδὲ ἰοΐβ, Ῥ]οβορμΐα Ῥϑηϑῖορθ, οαΐὰα 
ορῦδ ποῖ ἀερεί οομίσα αὕδηὶ Βοΐπα ἱστϊξατι δοσὶ Ἰίραυο αυδο 1116 
βοϊνασίξ." 1 Βανθ ασέϊεοσ οπηϊἐξθὰ ἔμ9 δοσασηδ ἩδίοΣ Ἡθστα. ρἱαοοα 
Δίδοσ πράττειν, διὰ Ἰοἷη Πηνελόπης κιτ.λ. ἀἰτοοῖΥ ἩΪΠῈ} ἔργον " ἰο 
ἂο ἐδο νοὶ οὗ α Ῥδμοῖορο ἯἩδῸ ἐγοδέβ μος ππαυξησ ἐδ σϑύοχϑϑ 
ἯΑΥ, Υἱζ. ἰο ἰμδί χοϊδίοὰ οἵ [86 γϑδὶ Ῥοῃοῖορο. Τμΐα κίηὰ οἵ 

᾿ς, ποιῖς ἐδ οδ)]οὰ ἀνήνυταν, ὈεοΔαδο ᾿ἶκο Ῥομοῖορθ᾽β ποχῖ οἵ οἱὰ ἐξ 
ὭΘΥΟΣ ΘΟΣΏΘΒ (0 ΔΩΥ͂ ΣΘΒῸ]ξ, δ .411}}. Δρρσονββ οἵ μεταχειριζομένην 
ἬΟΣ ΘΕΟΣ ΔΙ ὨΪΥ αἶνοα ΘΧοδ Ἰθτξ ΒΘΏΒΘ : “μα ΤηλῖΘ ΠῈΣ ποσὶ γοϊὰ, 
ὝΘΑΥΪΣΒ ὁ κἰπὰ οὐ Ῥοπϑὶορθβ Μοῦ ἰδ σόύοσθθ ΜΔδΥ’ (417). 
4 ῬΘΏΘΪΙΟΡΘ οπΐπι, 400 Ῥγχοοοῦ ἔδ!]οσοῖ, ποοΐα σοίοχοῦδὲ 4089 ἰπέογ. 
ἀἰὰ οοπίοχαειδε; δηΐσησσ διυίΐθσα 4020 χοίοχέα δυηξ ᾿ἰθαχαϊί οηθ 
8 ΘΟΣΡΟΣΐΒ Βθι δὶ 8 δυβοθρίδ οἃ ΣΌΣΕΙΒ ηὐδαὶ δομπέοχίς βοδα ἄθῆπο 
οοσροσίδ ἐσβάθαβ αἰοοϊζίθιι οἱ οσαρίἀϊξαϊ μια: ἐσίξαν 616 4πΔη) ἰσαοίδς 
δι ο σίας ᾿ἐθοχαίϊο σαὶ ὁ οοχροσίδ νἱμβουϊί.".-- τούτων 56. τῶν ἡδονῶν 
καὶ λυκών. 18 ἀδόξαστον ἷἰα ἐμοὶ Ἡΐοδ ὧοδ8 τιοὲ χοδὲ οχι σζθσθ 
δόξα (’ εοαχιίΐπᾳ᾽), να! ἐπιστήμη (' ατουππασὰ ἱπον]οάμο". 
44 τροφή ταϑδδ μοχὸ δοίδι " οομάυοί’ διὰ “1οοὰ : οἵ, δΔονΘ, ὑπ᾽ 
ἐκείνου τρεφομένη. 2) ἴ. οὐδὲν δεινὸν μή : 566 τ. ὁπ Αροϊ. 28 5. 
ἩΪϊτροδίᾳ, ἐπ Θοπδὶ δίσοὙ τ ῖξλι μἷο οτἰεΐοαὶ σαθα, Ὀσδοκοίβ φοβηθῇ 
Μεεο, ὅπω: μή ἴῃ δι ποχὲ 1ἴπο, αοὰ καί 1, 36, Δ6 ἐδα ἰοχὲ κἰδιιῶδ, 
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[89 βεμίθηοθ ϑορίποΐηρ ει ὅπως: μή ἰ6 ἀοροπᾶοχξ οἱ μὴ φοβηθῇ 
860 ΔΡοΥΟ 77 Β διὰ ἥγιωροα. 198 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺ θεούς, ὅπω: μὴ καὶ αὖθις διασχισθύήσεται. 25 τοῦ 
σώματος 8 οὗ ΘΟΌΣΒΟ βθῃ, οὐήοσξ, “ἴῃ ἐμ6 βοραζδαίΐϊοῃ ἔγζοσα ἐδ 
Ῥοὰνγ," 20 διαπτομένῃ ἰ8 [06 τοδϊης οἵ [80 Ὀθ5ὲ τα68., διαπτα» 
μένη οἵ 180 Ση58. οὗ 1088 γαϊὰὁ ς ῸΣ ἐι060 ἐΟ ΖΟΣΊΩΒ 866 ῬΟΣΒΟΙ οἷ 
ΕΣ. Μοά. 1. 

ΧΧΧΥ͂. ῬΑΌΒΕ ΙΝ ΤῊΞ ΣΙΒΟΌΒΒΙΟΝ : ΒΟΟΒΑΤΣΒ ἹΧΥΣΈΣΒ ἨΙδ ἘΞΛῚ» 

ἘΠ ΤῸ ΒΥΔΈΤΕ ΤΉΞΙΒ ὈΙΡΕΙΟΌΙΔΊΕΒ ΔΒ ἸῸ ἩΣ ΔΕΟΟΝΧΝΤΒ. ΑΣΣΌΒΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΞ ἘΧΑΜΡΙΙ͂Σ ΟΣ ΤῈΞ ὉΥΙΝΟῸ ΕἾΔΑΝ. 

ΔΒ ἣν πρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ "ὯΘ ἨΔ8 ὈΌΒΥ Ἡΐὶὰ ἐδ ἀἰΒοΟΌΣΒΟ 6] :᾿ 
4 ἰοΐῃδ ογδὲ ἴῃ βοχιοοῦθ᾽ (οἰ. Ηοσ, δαί. 1, 9, 3). ἘῸΣ ἐδπ0 ΘΟὨΒΙΣ, 

ΘΟΣΏΡ. 2617, 8 638, τ:.1, ἘΒὶΔαΘΙ;, 8 128, 6. Ἰποτήρδοῖ οἱ Ῥαδοῖσ. 

949 α Ὧ0 ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο "88 ΟἹ. δΒοοίτᾳ, Εἴτα 1ξ δοοιηδᾶ, 

Ῥἰοοπδδίῖο οχρσοδβίου ἩΠ|ΘἢΝ ΟΟΟΘΌΣΕ 8180 Τί. ὅ2 Ἑ, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, ἀιιὰ ἰδ ἰταϊϊοἰοἃὰ ὮΥ δογοχαὶ ἰδοῦ ᾿τχιίοσθ. ΕἸΧΔΟΙΪΥ 

ῬΔΓᾺ]1οΪ ἐδ 86 ἔστη οὗ ῬὮΏΓΤΩΑΒΘ ἱὰ Χορ. ΟΥὙτορ. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 

θεοὺς σὲ ἑπαναθεασόμενος ἧα, ὁποῖόε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 
ψνχὴν ἔχων. ασοάάοα ΔΡΕΥ δοχερασθβ τσ. Ηοσο. ΕῸΣ. 1002, εἰκών, 
ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Ἰαλλάς. Ῥ. 48, 8 μών μή: δο1ῖ, ὃ 878, ὅ 
(Ὁ. ὅδ8). Ὁοπ. Ῥ. ὅδ9, ξ ὅ8Ὡ7. 4. λέγεσθαι ἰ5 09 βοπηΐῃ6 ἱπιροσ- 
[εοὲ Ὦθ19 πδοὰ ἩΣΕΔ σοίϑσοῃοθ ἰοὺ ἃ Ῥγουϊοῦϑ ἀἰβουββίος : Β60 δἷδο 

[16 οτἱξ. ποΐθ. θ οὐδὲν λέγω ᾿ξ. ΓΙ Βαγ ποξμηᾳ,᾽ 1.6. δΘομδί ον 
ὙὮΔΕΙ μανο βαϊὰ δΒ τοὶ δβροζζθχι. 7 καὶ αὐτοί ἷα ορροποὰ ἰο καὶ 

αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 Ἐοσ ἴδ ᾿πδπ. ἂν λεχθῆναι 5060 οτἱὲ. 
δοῖθ. 1δ Ῥοζδοσι'β οὐβοσυδαίξοῃ οὐ ΕἸσ. Ηθο. 21, πὶ τορασὰ 
ἴο ἔδιο ἰγαρίο Ῥοϑὲβ " ἀΐνοσδα ἐθιροσα ἰοίδθβ Ῥοσωΐϊβοοῃξ πιὸ ὮΔηΟ 
νατϊοἰδίοσα ἀδία οροζα απδοϑίβδο υἱἀθδμξσ,, ἰδ Θα04}}7γ ἐσθ οὗ 
ῬΤΟΒΘ- ΤΊ ΟΣ, ΘΒρΘοί Δ} οὗ Ῥὶαῖο δηὰ Χοβορδοι: ἱπδίδμοθθ ΠΩΥΘ, 
Ὀθοθι δοἰ θοὶοἃ Ὁ Ηοϊμάοσί δὰ ,1., Ὀπὲ ἘΠΘΥ ΣΩΔῪ ΘαδὶΪγ ὕὉ6 τυ] εΐ- 
Ῥὶϊοά. 10 διάκειμαι οαποΐ ὯΘ ἃ Βα) υποὶλνο, ποῖ ἐμ δέδηἀἰηβ 
δαὶ Ηοΐϊπδοτέ δὰ Βυξέτηδιη οομδίοῦ ἰξ δΔΒ βιιοὶ : 8500 Ῥοΐον, 98 ἃ. 

ΝΟΥ ἰδ [ΟΣΘ ΒΩ ὩΘΟΘΒΒΙ Υ [ῸΣ ἐμὶδ, ΔΒ φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα δηὰ 
Βἱ ταῖν οὐδοῦ νοσὉΒ δῖ ζουμὰ ἩΣῈῈ μὴ διὰ Ὀπτηΐδβέδιοδθ ἐπαἰςα- 
νοα ἩΔΘῺ ἰὯ8 ΔΡΡΥΘοδἷοι ἰδ σοργοβοι θὰ 88 οοσίδίῃ : 8060 [89 
ἐπβίδησοβ οὐἰ]ϑοῖθὰ ὮὉΥ Μαίελιίαθ ὃ ὅ20, διὰ (86 ᾿δοτητηθπέδίοσα 0Ὁ 
Ἰμυο. 8, ὅδ, 2, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 8860 
8160 Βαάμεσα, ῬὨΣΙΘΌυ Ρ. ὃ; Βί (611, ξ 62, Ηοτο πὸ δμουϊὰ ἔδοχο- 
ἔοτο δϑβῦσωθ "ἰδδὲ ἐμθ δρρῃυσζομοιδίοι δὲ ἐο βοοσζαίοδ ὑοΐῃβ ἀΐϑοοσῃ- 
Ῥοδοὰ διωουπέθα ἰο οεγίαίπέμ ἰδ ἐδ:0 χοΐπὰδ οὐ ἰ5 ἐγίοσιὰδ ἐδιοὶ δ 

[4 

“- "-“ αὐπῆρο. προ, ὦ «. 
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ὯὍ88 δ0.᾽ (ΕΡΡΞΒ.) 48 Οπὸ χοΐρμς τὴὶδ ἐδδὺ Β]οτ 86} 8 
οἱερδηὶ οοηΐ. πλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ ἐπ6 δΔυϊποχξγ οἵ ἔδ)6 τηπ6. ἰΏ 
ἀξο ἔδυθυσ: αὶ ἐξ που]ὰ ὃὉ6 ταδὰ ἐὸ ὁβδιρο ἔδο ἰοχὲ τί βουῖ Δρρδγεΐὲ 
Ὡοοδδαὶἐγ. πλεῖστα καὶ μάλιστα ΟΣΡΓΘ6Β568 ἔδιθ εἰχουσίδ δηὰ 01π688 
οὗ ἔο ποις. ΔΑ τὸν θεόν κιτ.λ. ἱ. 6, ΑΡοΪ]1ο, οἵ. Οἷο. Τπι56. 1, 
80. 4β) καταψεύδονται τοῦ θανάτου "ἸΟῪ ΒΑῪ ἴδἷδο ἰπΐηρα 

᾿ ΜπῈἢ σοχαγὰ ἰο ἀοδέλι." 47 ἐἑξάδειν "Ὀγχοαίΐδο ἐἢ6 ἰδδὲ Ὀχοδὲδ 
ἀπ χοο]οάγ,᾽ 429 ΤῈ ρφοπεΐῃο Αἰεἶο ἔοσι που]ὰ Ὀ6 ῥεγῷ Ἡιἱ ἢ 
δου! εἰδηᾶα Ὅογα. δ17 π: δο]ΐ, 8 289, 4, 6. Ῥ»ν.4,1 05 

1 ομἰκαίου οὗ ἴδιο ἀτέίοῖο Ὀϑίοσε χελιδὼν 566 Ὡ. οἱ ΑΡο]. Ρ. 10, 12. 
᾿ ΒΔ ἀοἷ!, Ὀίποοϊ, 8 237. 4 Οοάᾷορδ οοραγοα Ορρίδῃ. συπος. 3, 

δ48, κύκνοι μαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείδοντες, θ ον ἢ} 
δουμπεϊτυοίίοι διαφερόντως ἥἣ οομιρ. ὑοΐον, θ9ὅ σα, ἐκεῖ εὖ πράξειν 

διαφερόντω: ἧ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιού:. 8 ἱερόε 6. (6. : 96], ξ 618, 4. 
«--Οαὐ χεῖρον ἔχω "ἸΟΏ δύπι ἀοίετίον.᾽ [860 δἷ'δο Βἰἀάεῖϊ, 8 2, 6. 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοοϊνϊησ ἐδ σἷτέ οὗ ῬΓΟΡἝΏΘΟΥ ἔσομι ΑΡοΐϊο. Ἡοσ- 

ΣΩΔΙ ΝΒ ΘΟὩ]. τηθηἰοηθὰ ἰῃ 5 ρμγεῖδοθ ἐδ Ὑϑσὺ μ᾽ δείηρ, οὐ χείρον᾽ 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ὃ. "ἴ0 ΠδΥΘ 6 Ητο- 

Ῥδοῖῖο ρόποῦ τοί ἱπίοσίοσ ἐο ἐμοῖσ ἔγομι ἐδ τηδδίοσ (οὗ Ῥσγορῇθογ)." 
18 Ηἰγβολιίᾳ υτοοκοὶθ μή πὴ Βέορμδαπσσ: Ὀπὲ Οοἀοβ ἐπβε} γ ΟΡ. 

᾿86ῖν65 ἰπδὲὸρ μὴ προχαφίστασθαι ἷἰα ἰο ὃδο τερδ᾿άοὰ ΔΒ ΟἿδ ποξϊοῃ 
(5: προσκαρτερεῖν) διιὰ ΔΒ. δῇ ὀχρϑῃδίου οὗ ἰμ0 ἀπὶγ ὀχργοδββοὶ ἴῃ 
ὄλέγχειν. 20 ἐ. ἣ μαθεῖν ἴτοτα οἴοσθ, ἣ εὑρεῖν ὉΥ οτἱαὶπαὶ 

Ἐθουσῦξ. Οὐσορ. Ὀοῖον, 99 », παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν ἀπιὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

41] εἰ ταῦτα ἀδύνατον Βα. ποιεῖν ΟΓ πράττειν. Οἱ. Ῥαχτηορηϊά, 100 Α, 

ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. 48 ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κιτ.λ. : σΟΙΏΡ. 
Οἰοοσο 8 ἐμπιϊ διίοα οὗ ἰἷθ Ῥαδβασο, Τυδο. 1, 830, ἐέαφιιό ἀμδίία δ᾽ 

εἰγειπρεείαπ Ναεεϊίαπεδ, πειιία αὐνεγεά τευέγέηδ, ἰαπιημαπε γταίς ἱπ 

“αγὶ ἐπιπιεῖο ποεῖγα υελπέϊι! ογαϊΐϊο. Οοὐάθα ᾿υδέϊν οὔβοσνθα ἔμπα 
᾿ ἯΘ ΒΔΥΘ Ὦ610 85 Δ᾽ πδίο ἰο 1:6 Ῥσονουίδὶ ὀχργθδβαίοι ἐπ᾽ ἐλπίδος 
᾿ὀχεῖσθαι, ἴος Μοδ 5006 Ῥοσβοῖι οὰκ Ἐπ. Οτσ. 68. 268 λόγον: 
θεῖος 8 δῷ δισυπιθηΐ σουθαὶθὰ ἐο σϑδι ὮΥ αἰνΐθ 1800: [26 6Χ. 
Ῥτοβαίοιι ἐδ ΟΥρὶιΐο, ϑοσορ. ἐδο 1ὲποβ αυοϊθὰ ὉῪ Εαδονὶπ 5 ῬΊΔΘΡ. 
Ἑντδος. 18, 68, εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρενε, ᾿Ιθύνων 
κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ. ἨογδοϊϊΐῃΒ, ἰοο, 

υδοὰ ἐδ0 8:26 Οχρεοδαίΐοιι Ὀδίοσο Ρὶδίο: βοχὲ. Εχωρὶν, δὰν Μαίῃ, 
ἢ, 136. Ῥ. 4ὕ, 8. πρὸς ἐμαντόν ΔΊοῦθ ὮΥ πιο], πρὸς τόνδε ἰοᾳ9- 
“ὍδαΣ τὸὴεδ Οοδθδ: δο0 ἐμό Ὀοαίπείηρ οἵ ἔδο ομαρίοσ Ἡποτο 1 ἐ8 βαἰὰ 
ἐδοὶ Κόβῃηι καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ ὉΠπΠῈῸ ΟΒΙΒΟΤΙΟΝ ΟΥ ΒΙΉΜΙΔΒ: ΤΗΛῚ ἸῊΞ ΒΟΟΣ, ΒΕΙΧΟ 

ἃ ἈΔΆΜΟΣΥ, ἘὺΒΣ ΒΒ ἘΒΞΟΛΔΕΡΕΡ ΔΒ ῬΕΒΙΒΗΙΜΟ ἩΤΙΗ ΤῊΞ ΒΟΡῚ. 

. 
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». 46,15 εἴ τις διισχυρίζοιτο "᾿Δθ6 1661τ|0 δὰ γογῦα πρίν τι ἐκείνην 
παθεῖν Ῥτοϊδαίῃ οομίϊησηξ, σαὶ ῬῸΣ Ῥαγϑηξηθδὶῃ αἀπδεὶ απδηάδη, 
δαϊοϊυμέαν ἀοὶμθ ᾿δϑὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.--- ἢ κατασακῇ : ἴύτα 

ἀοζαυμι δροάοοΐδ ἰπίοτίον υοσὺΐβ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἴῃ 
χαΐνυδ οὖν, αἱ δοϊοί, ἱπίοτττιρίασα βοσιποῦθμι, οομίοχίξ, βἷο ορέϊταο, υὲ 
ἐμ δϑσιοσθ ζασαΐ ασὶ, οομδοσοῖ οσγϑίϊο᾽ ἨΣΙΝΌΟΕΥ, 16 ὁ αὐτὸς 

,᾿ ὥσπερ ἰδ ἃ ΒοτιΘ δὲ πορὶ ἰχοηξ, Ὀυἱ ἰγοηθοπξᾷ οοπδέστισέΐοιι ἰῃ Ρ]δίο 
δὰ οἶμον Αἰέΐο τσίξοσβ, βοιϊοϑὰ δ1]5ὸ ὉΥ Ῥχίβοϊδιι 18 ὑ, 1105. Οἱ, 

Τόσα. 3, 6116. Ιγοῖα 209 6. Χομ. ΑὨδὉ. 1, 10, 10 6. 8.96 αἷδο 

Ἀΐά611 ξ 176. 96}{ξ 809, 2. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη : 

Βοος Ὀχαοϊκοὶα ἄν Ὀθοδιβο ὯθΘ ἰδ ὉμὰοΣ [86 ἐπιργοδβίοῃ ἐδαξ ἐδπὶδ 

βοπέθῃϑθ ἔοσιηβ ρματὲ οὗ ἐ:6 ἀοροῃάοηξ βρϑϑοῖι, ἱ Ἡιοἢ 6850 ἄν, 
ποι]Ἱὰ Ὁ πτοῦρ, οἱ. ῬἊ ΟΡ. δ8 Δ, ἥκονον»---Γοργίον πολλάκις ὡς ἡ 
ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν᾽ πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ. 
δοῦλα--- ποιοῖτο. Βυὲ δ [δ 1185. ΒΌΡΡοτ: ἄν, ἯἮΘ Δ1Θ Οὐϊᾳϑὰ ἴο δο;- 
ἰοῦ 29 κϑηίθῃοθ 88 ἃ μασϑῃΐμοιΐο οὐβοσζυδίίου, θχϑιηρὲ ἔσομιὶ ἐδθ 

τ Ϊοκ οὗ ἀορομάοαξ δρθθοῖι. 46 ὑπολαμβάνομεν "ἫΘ ΒΌΡΡΟΒΘ;,᾽ 

ἀοποίίης ἐϊιαὲ Ἐ}8 Υἱϑν τἨΔΒ ἐθδη ΘΟΙΠΙΩΟΏΪΥ χϑϑαϊνθὰ 86 ἃ βαἐϊ8- 
[μοίογγ οχριδηδίΐου οἵ ἔπ6 πδίχο οὗ ἐπ6 βοῦ]. ὙΥΥ θη οὶ 5 Ὡοΐθ 
ΟἹ ἴδ:6 ὑτοδϑῃὲ Ῥαββδρθ δοιέδίὩβ 811 ἐμαὶ ἐδ 6 οοϊϊθεϊϑὰ νοις 
(ΐβ Ροὶπὲ: ἱξ '5 αἰνοι ἰῃ ΔῺ ΘΧΟΌΣΒΙΒ δὲ ἐμ οῃὰ οἱ ἐδ6 ργοδοηὶ 
οὐϊείοι. νυ. 46, 10 παραμένειν "ἴο ]ο5ὲ:᾽ ἩΗἰτροδὶς Ὀο]ἶγ δυνεί- 
ἐπίοε ἐπιμένειν, τοϊογεὶπς ἴο θ0 σ, ἩΐΘ᾽Θ [8:9 ΒΑΣ1Θ ΟΧρζθβδίοσι ΟοσΌ ΣΕ 

ἐπ ἃ δἰ πῖον Ραβϑασα. 

ΧΧΧΥΙΙ. ἸῊΞ ΟἸΣΕΟΤΙΟΝ ΟΥἩ ΟΕΒΕΒ' ἸΤΗΛῚ ἘὙΠῈ ΒΟΌΣΪ, ΜΑῚ 

ΒΌΆΥΙΥΕ ἸῊΞ ῬΙΒΒΟΣΌΤΙΟΧ ΟΥ̓ ἸῊΚ ΒΟΡΥ, ΥὙΚΈῈ 18 ΝΟΣ ΤΗΚΒΕΡΟΒΕ 

ἘΞΟΒΒΒΛΕΙΙΥ ΕΧΕΜΡῚ ἘΕΕΡΕΤΌΔΙΣΥ ΚΒΟΜ ὈΙΒΒΟΣΌΤΙΟΝ. 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο 1ἰϊ, " αυΐ τεβροπάϊ}» 11 ἐπὶ Τδὲΐῃ ὁΧ- 

Ῥτϑβοίοσι, θᾳιαὶ ἰο δῃ ϑιωρμδεϊο οοπιμηδηᾷ, εἰ6 ἃ 408,38. 421 χρόνου 
ἐγγενομένον ἰΒ αυἱΐο ἃ ἰογταῦϊδ ἐπ ΤὨπογα 68 (1, 118; 4, 111; 8, 9) 

διὰ Ἡοσοδοίυθ (1, 100; 2, 134: 176: ὅ, 92), δοαρ. δἷὁοὸ ΆΞ'υσωροβ. 

104 διὰ Ῥτοίας. 889 Κ, ἵνα---χρόνο: ἐγγένηται. 4 ἔπειτα δέ: 
Ἡοΐμὰ, απὰ Κ.:4110. οζαὶὲ δέ, Ὀδοδθθ δέος εἶτα διηῃὰ ἔτειγα ἰξ ἴᾳ 

ΔΘΏΘΣΑΙΪΥ οαὐἰἐἐοὰ ; Ἡοττηδὴ) ΠΟΉΘΥΟΣ ᾿ΠΔΕΙΥ Οὔδοστθα ἐμδὲ ἐδΐα 16 
ὯΟ ΣΟΔΒΟῺ 10Σ ἱσηογίης ἐπ δυΐμοσὶγ οὗ ἐδ9 Ὀοδὲ χτχδδ., 88 ἐἶπθ 79 
ΔΙῸ 8180 ἱπβίδῃσϑα ἰη Ἡδιίο δέ ἰδ τοιιὰ δέξοσ εἶτα δῃὰ ἔπειτα. ΤΠ 
ἐπβη, ἐνγχωρεῖν αοὰ ὑπερδικεῖν ΔΣῸ οὗ οοῦτοθ ἀοροπάσῃξ οἱ δοκεῖ μοι 
χρῆναι; Ὀθεΐά68 ἔδ019 6 8 κ᾽ 'σξ διδοοϊυ δ ἰῃ Ἐ86 οχιϊδεὶος οἱ ὃ 
Ῥοίοσο ἐὰν μή. 214 ἴ, ἐάν τι ὃ. προσάῴδειν ἷ.6. 11 {ΠΟΥ ΔΡΌΘΩΣ ἰοὸ 
ΒΔῪ διυγίδίης ἰσθθ: ἐϊ0 ποξὰ προσάδειν ἱδ ὯὨΟ ἀουδὲ οἰιοθασι Οἱ 
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δοοουστξ οὗ {80 ῬζοΥυΪοΌΒ ἀδουδαῖοιι ὁ ἐδι9 δου δομπίδοχζοᾶ 88 ἃ ἀρ- 

κονία. 8.60 δοῖον 92 Ο, 45 θράττει "ταράττει, κινεῖ Τίτου. 

40 εἰς τόδε τὸ εἶδος ἰ.6. [86 ὨσπλδΣ Ὀοὰγ τε ἀνθρώπινον εἶδος 760 6. 

----- οὐκ ἀνατίθεμαι "1 ἀο ποὶ τοίζαοὶ,᾽ 8 Το 7 ἰγοφυδηξ ὀχρζοδδίου ἰἢ 
Ῥιαῖο, 6.6. λίθῃηο 89 ». Ῥχοίδᾳ. 8δέ κ' Ομδασιωηίά. 164 σ. ἀοχς. 

461 νυ. (Ἰνγέξοι}.): 506 αἷοο ΗΔ ἀ61] ἢ 111, ἘῸΣ μὴ οὐχὶ 560 1).0Σ. 
Ῥ. 692 ᾷ ὅ9ὅ6. ν». 47, 1 ἐπαχθές 118. “Ῥυχάδηδοτοο;" ἰΠ6 πογὰ ἱ8 

βαυοσαὶ ἐΐῃ)θα Ὀδοὰ οἱ ὀχδρσογαίϑα ῥγαΐδοα, 8 τῦδε 680. ἱκανῶς 
ἀπ»δεδεῖχθαι.------ὧὁελ μέν ὯΔΕ 0 δυϊδοηθπαιξ δέ ἰο οοεζοβροηὰᾶ, 
Βυΐ, .6 δία]. ᾿πδεὶγ βάγα, {6 Ἡσίίοσς ἱπίοη θὰ οτίσί 6}}} ἰο 
οοπέϊπαο 16 Βορθῃοθ ἐξ ἐϊο (0110 Πβ' ΠΕΘΏΠΟΣ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 

οκαὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. β ἂν φαίῃ: ἴον 180 ροοίξῖοι οὗ 
ἄν 566 τ᾿. οΒ Οτίο ὅ2 ». Εἰ ἀἀ611 ἃ 296. 261} β 481, 8 οὐπ. 4. 10 
τὶ λέγειν "ἴο ΒΆΥ Βοιηοίδίηᾳ ποοὰά, πὸ}} Τοπη ἀοὰ :᾽ ἢ. οἡ Οτίίο ". 4, 
8. 11 ὥσπερ ἂν .'Ἴδα τοὶ {6 5086 οὗ ὥσπερ ἂν εἰ, ἰπουρὰ Ηοΐ- 
ἁἀοτῖ ἰδ ἱποϊϊπιοα ἴο ναὶ ἐμὲδ ἱπίο ἐμθ ἰοχὲ; ναὶ πὸ βῃουϊά εἰσ] 
ἐσδηβίδιο " ἐπ18 βϑϑιὴδ (0 1.6 ἴο ὃὉθ βαϊὰ τὴ δ θα 04] ᾿πιδέϊοθ 26 αὶ ζηδῃ 
τοϊσδὲ αροαϊκ᾽ ἄο, 8.606 δἷβο 4261, 8ὶ 868, 8. 1δ ἴσων: ἰδ ἰ6 
ἀἰβῆσα!ἑ ἰο ἀΐδοουοσ ΔΏΥ δαἰἱδίδοίοσυ στουπᾶδ ἰοσ Εὐσαίθσ᾽ β οοη). σῶν, 
ἐπουκῖι Ηοϊπὰ., ἤσγα).. δὰ ΗἸγβοὨΐ Ρουθ οἵ ἰξ; Ἡδδὲ ἐβ οἵ ἱσχὼ- 

Ῥοείδιιοθ δεῖθ, ἰβΒ ἐμὸ ἰὰθα οἵ οχίβεϊηρ, δηὰ {πὶπ 8 βα β οἰ ΘΏ (1 
οχρζοδδοὰ ἰῃ ἔστι. ἴσω: ἰ ἃ ῬοΟΒίεἰγ6 διβοσίΐοῃ 85 ὙΘΣῪ φοοὰ 
δυϊδιοτίγ: 5806 δῦουθ οὐ 07 Δ. Τὲὸ Οσδυσγθηςθ οἱ σῶς δὶ σῶν ἰῃ 
8).ο οοπεϊπυδίΐου οὗ {}:6 ἀἰθοιδείοι ἰ8 ΘΟΣ ΔΙ ΉΪΥ ὯῸ δισυπιθος οἰἕοΣ 
ἴοσ ΟΣ δραϊπδὶ Εογαδίοσ, 47 οὐδέν τι αὐδ]1Ή665 ἐδ)6 δ(). φανλότε- 
ρον διὰ ἀσθενέστερον. Ἐοτ ἴδ δἀὰϊείοι οὗ μᾶλλον ἴο ἃ δοτηραγαῖίνο, 
866 ἐἶο οὐἰίοτ᾽ 5 ποίθ οχι Ρὶ. Αὐ]. 419. Ηθεο ἔΠΟΓΘ ἐδ ἸΠΟΣΘΟΥΟΣ ἐῃθ 
Οχοῦδο ἐμαὶ οὐδέν τι μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΕΥ͂ ἰΓΘΟΌΘΩΝΙΥ ἴῃ ἐμο δθηδθ 

᾿ Φῃογνοσέδοῖοδα." Ρ, 48, 1 μέτρια ᾿ΔΡεορείαιαθ ἐιίηρε." 8 φαίη 
80. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "ἴδιο Δ] δἰοι ἐδ ἰο ἔ116 Ηστα- 
αἰξέοϑαυ ἀοοίχίῃθ οὗ ἃ Ῥογροίτιδὶ δυχ (πάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
νον ΡΙοίο δοοορίϑα δα ἐσθ σορδιϊτις ἐδ ἰοχίατο οὗ ἔπ Ὀοὰγ." 
ΘΕΌΡΕΕ. 11 ἐπιδεικνύοι: 606 701. ἢ 418, 7165. Ἡοΐηάδοτχί ἐπΐηϊι 
ἐδιοῖ ἂν οὐκὶ ἰο Ὀ6 ἱπδοσίθα δἷνοσς φύσιν -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας 
δα ἃ τοὰλυμάδιυιλ οχρχοδβείοη ἰος ἀσθένειαν. 80 Ιϑρσα. 12, 968 » ἡ 
ψῇς φυλακῇ: φύσιετε ἡ φυλακή. 14 Ηἰτρολιὶς οομ᾽θοίασοα ἔσται 

ἑποιοδὰ οἵ ἔστιν, διὰ {μὲσ δ ῬοΟΣΓὮΔΡΟ σἰσὲ : 506 ΟἿΕΚ οτιἐἱοδὶ Ὡοἱθ οἱ 
».41.:8.: 141. Ὑτοιαεῖ, “ἰοσ 1ἴ ὁὩ}9 Ῥγϑῖθ ἰὸ συδιὲ [0 δ ορροπθαὶ 
(γνῷ λέγοντι) ονδῖ τθοεθ ἔδδιι γοῦ δὲ Ῥεϑδοιὲ Ῥζοροϑυ: ἔμο8θ ποσὰδ 
ὅσο οὐδχουνοὰ ἰο Βἰτατοίδλα. Ηοΐμάοεξ τορῖκθο πλέον ἀθραπάθηϊ ὁπ 
λέγοντι διὰ ἰσρμεῖδῖθα "ὭΣ οἰΐασα δἱ αυἷδ δδηϑωϊ δέος οἱ αὶ τοὶ 

᾿ 
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Ὁἷας οοποσὰδέ 4υδη ἰα, Ἰασρίθηα 111} μοο βοσι βοΐασα οἷο." Ὀαὲ ἐδπὶο 
ΒΘΘχΩδ ἰ0 ὃὉ6 Βοτηονδεδὶ ἰοσζοϑὰ δῃὰ σοὺ 80 ᾿ιδέυσαὶ δ5 ἔμ: δομϑέσῃο- 
Ἔοιι σϑοοσησαθπἀϑὰ Ὁ 18. 19 αὐτό "[δο ἐπίῃ ς ἰ αποπίξου," 

86. ἔδο δβοῦ}]. Βοίον, 109 Δ, τὸ δύο πάμμεγά τι εἶναι αὐτό ἩΠῈ 
χοίοσθῃοθ ἰο 8 ἤϑιέσιϊσιθ, τὴν γῆν. 40 ψυχὴν Βμοαϊὰ ὃ9 ἔγασιδ- 
Ἰαϊθὰ “ὦ βοὺ],᾽ ποῖ “ἴδιο δοι].᾽ 47 εἰ δὲ τοῦτο οὕτω: ἔχει 
ΒΌΣΩΒ ὮΡ Ο;00 ΙΏΟΣΘ ἐδθ γασίουδ οορέθα δ᾽ οὗ ἐδ 9 ὑχοἐβδὶβ, ὑπὲ ἔμβοὰ 
ἐπείοδὰ οἵ ῥ]δίὶν Ρυξέίες 86 οομοϊπβίου ἄσγανσι ἔγοσῃ ἐμ9 υχοοθάΐηρ 
Ῥγϑιλΐδοα Ὀοίοσθ 18 ἰῃ ὁ ἀἰδίϊῃοι ἴοσια "1 σοδβυϊέδ ἐμοὶ ἐδ10 ἐτὸ- 

λοοχ δ ἐγ οὗ ἐδ δοιὰ] ἱδ ποὲ ρὑχουθὰ δὲ 1], ἐμ βρϑδκοσ δραὶῃ σἷνοα 
δὴ ἰωγοϊγοὰ βοέθμοθ 1 ἀουδὲ Ἡδοίδος Ῥὶδίο πουἹὰ δδυθ μυΐ δ 
Βοῃέοθσιοο [ἐἶο ἐπὶ ἱπίο ἰδ χαουΐ οὗ βοαγαίοθδ, δ ἰὲ φίνοα [80 Σοδὰοξ 

ἐδ ἐχηρχοβδίουῃ ἐμπδὲ Οοῦθα ἱ8 σοργοβδοιθα 85 δὲ δινϊνασὰ βρϑδῖοσ, 
ῬΘΟΔΌΒΘ 6 ἰδ Ὡοὲ 8 ΟΙΘΩΣ ἐδέθη κοῦ, 47 θαρρεῖν θάνατον -Ξ 

θαρρεῖν θάρρος θανάτον: 566 186 δΔιιδλίοροῦδ οοπδίσχυοσέίοσιβ οο]]οοίοὰ 
νὺν 2ε}1 8 δῦ0 ὃ. 80 ἀνάγκην εἶναι 16 οοποοϊνοά ἰὼ ἀοραπάοχιοθ 
ΟἿ προσήκει ΟΣ ΤΑΊΒΟΣ εἰκός ἐστιν ἩΔΟΔ δου ἃ Ὀ9 υπἀοσείοοὰ ἔζοσι 
σροσήκει. 

ΧΧΧΥΠΙΠ. ῬἘΠΑΕΡῸ ΣΧΤΕΒΕΟΡΤΕ ἩΣΙΜΕΕΙΚ ΔΥῸ ὈΕΒΒΟΒΙΒΕΒ ΒΟΥ 
ΤΉΕΒΕ ΤῊΎΟ ΟΒΙΞΒΟΤΙΟΝΒ ΑΣΕΚΟΤΕΡ ΤῊΞ ἘΞΛΑΒΚΗΒ, ΧΟΘΗΕΟΒΑΤΕΒ ἘΧ- 

ἘΠΕΒΕΕΒ ΗΒ ἹΝΤΈΒΕΒΕΈ ΙΝ ΤῊΣ ὈΙΒΟΟΌΕΒΕ, ΔΝΡ ῬΗΔΕΡῸ ἘΒΛΔΙΒΕΒ 

ΒΟΟΒΔΤΕΒ᾽ ΟΔΙΩΔΕῈ ΔΝΡ ΟἸΚΕΕΣΌΣ, ΜΑΝΧΝῈΒ ὉΌΒΙΚΟ ΤῊΝ ἘἩΞΒΟΙ͂ 

ΒΟΕΧΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖε προειρημ. λόγοις 8 ἀοροαπάσθιηξ οἱ ἀπιστίαν ἰῃ δοοοχᾶ- 
8:60 8 1:6 οοππέγυοίου οὗ ἐδ9 γοσὺ ἀπιστῶ: σοΙΡ. δ614, 8 688,2, 2, 
1μδἰοδὰ οἱ εἰς, {π06 Ὡοχὲ ἩΟΣὰδ τΐρσὶιὶ 4190 Ὁθ ἐμ ἔθ ἀδέλυθ; δὲ ἱὲ 18, 
εἷς το 8:8 ’ Ἡΐξ τοχασὰ ἴο τ 961, 8 02, 8 σ. 94, εἶμεν---ἅπιστα 

ἢ: " οοπϊπηοίίνυβ ρμοβὲ ορίαείνυσα ἰπίοσίυσ, φαΐα εἰση βοδὲυῦ ἔρθοῦ 
ἀυλίξατο οσοθρίδδθ, πυτ οἰΐαπι σοὶ ἱραὶβ ποίσω ῬῸΣ 86 δβροοίδίθ 
1.116 οββοῖ, υὐ Ῥχὸ ἐμογθασυ}]} ϑββοὲ Ὡδυθαάδ, αυοοίγοα ορίαδἰνι 
δὰ ταοσϑῶι χοὶ οορίἰαἰίομθμηι, οοπὶπποίνυθ δυΐθαι δὰ σοὶ δᾶδυο 
οχροσί οι δ6 τα οηθῶι ἀδδὶσηδηάδει γδἱος, αποὰ ἀἱδοχίχαθῃ τιὸὁ ὸδο ὴπμοὲθ- 

ἔασ, δὐτλλὶον δυθἱμἂθ 690 τηοἀοχασα νασίαἰΐο. Χο. Η6]1, 2, 1, 3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰς τοὺ: ἄλλου: "Βλληναι διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳποὰ ἱπ οορί δεΐομα Ῥοδίξι τω) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἰς 
τὰ πράγματα ὦσιν (ᾳιοὰ οΧΣ χοχθτι οομάϊοϊομο δβιιβραηδισα ο8ὲ).: 
Τμαασ, ὕ, 98, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπως τῶν τε 'Βειπολών' 
εἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξινεστῶτει παραγίγ». 

γωνται." ΒΊΈΔΙΣΒ, Β’60 δἷοο δοῖ,, αὶ 800, Βἰἀἀ611, ἃ 66, Διὰ 66 }6.. 
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εἰδν 8 890. -ὀ 18. ἐπέρχεται: ἰδία τοτῦ [δε ἃ ἀἰεχοπὲ δοπείσ.. 
ἐπ Χο, Μοσα, 4, 3, 8, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι. 

10 ἀντιλαμβάνεται "ἴΔκοαῦ Ὠοϊὰ οὗ," ἱ. 6. μοϊΔδ γοπδοδβαίοῃ; οἵ χωϑ: 
8ὸ Ῥασιω, 180 κα, εἰ ἔτι καὶ οὔ πώ σον ἐντείληπται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ἀντιλήψεται. 18 ὥσπερ δα ἷξ ποχο,᾽ ἐδ δΔὐοὰ ἴο ὑπέμνησε οἱ 
δοοσαπί οἵ ἔ)6 δοτοοπ δὶ βρυγεῖδνο πὸ οἵ ἐΠ9 ποσὰ ἰῃ ἐὲ8 ναβδαρο, 
ὁπομιμνήσκω Ὀθαΐτρ ΟΥ̓ ΠΟ ὨΔΙ}Υ τιδοὰ οἵ 6 Ῥόσβουῃ. 21 πῦ ὁ Σ. 
μετῆλθε 1ἰξ, “ονοτίοοκ." ΒιοΙΪ, 8 94, οὔδοσγοα ἐδπαὶ ἐπὶδ 6 ἐῃ9 
ΒΔΏΙΘ τροΐδρ ΟΣ 88 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγο. 238. Ἠοΐμδοσί ἰδ 
Ῥοεϊεϊτο ἐπὶ τὶ Ῥοϊοῃρε ἐο ἀχθόμενος δηὰ ποὲ ἰο ἔνδηλος, διὰ Βέα!1Ὁ, 
διάοσβοβ εἶα ορἰπΐοῃ. 1ὲ 16 ἀἱῆου!!ξ ἰο 806 ἩΔῪ ἰξ 'ππιδὲ ὍΘ 80, 85 
ὯῸ δοΐ ὙΘΣῪ δοοα 60:80 ὃγ ἐγαπδϊδείησ " ἀἰὰ 1.10 ΒΏΟΝ ἴῃ δηγίμίης 

4ἸἸοῦ ;6 πα ἀγίνϑῃ ἰο βίσγαὶ δ᾽ ὅσο. 44 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰΒ εβαοϊὰ, 
πὶῖ ὁ κὶ πᾶ οὗ Ῥοσδοιϊβοδίϊου οὗ ἐδο λόγος, ᾿ἐκ6 ὑπέμνησε αὐονο.---- 

καὶ ἱκανῶς ἐβ. " ἀἰὰ ἨὯ6 δυρροεῖ πἷ5 Δγρτισηθηῖδ ἩΣΕ βαϊἐαίδοξοσυ σχϑα- 
δοῃδῦ᾽ πότερον ἩΔΙΟῚ Ὀερίηδ [ἢ 6 ὑγϑοϑάϊηςρ ᾳυθδέϊος ἰδ χηρὰδ ἰο ἂο 
ἀπὶγ ἴος ει 4160, 88 :β οἶδϑῃι ἔ::6 6856 ἱπ ῬΙαίο, 28 ἐκεῖνος 

᾿ἦ5 τοδὰθ 80 δυ᾽θοὲ οὗ ἐπο τοϊδέϊνο οἴδυβο, π|119 Ἰορίς4}}γ ἱὲ οὐρὰς 
ἴο 06 ἐκεῖνον, Δα {1:6 Βυδ᾽εοί οὗ 16 ἰπβηΐνο οἶδυδο, ὅ6ο πιὰ ὰοΙ!, 
8194. 80 τοῦτο ὡς ἠδέω:-:: ὅτι οὕτω: ἡδέωτ: ΘοΙΏΡ, Οτίϊο, ὑ. 39, 
17, πὶ τοίθ. 31 ἀγαμένως ἱ. 6. 16 ΟὯ6 πῆ ἀεϊρμἰοὰ ἰπ 
ἔιο ἀΐδρίδυ οἵ ἔπι βηβαοὶεν οἱ 15 ἀἰθοὶ ρ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἦ8 ΒΙΧΩΡΙΥ “Βοσιωοῃεῖω θχοορὶς, " Ἰἰδίομοα ἐο ἐμοῖσ σοδδοῃίῃρ."--- 

ἔπειτα---ἔπειτα: [6 Ἰοχο υδϑυδ] οοπεὶγ. που]ὰ ὃδ6 ἔπειτα--- ἔτι δὲ καί, 

νυὲ ἐμπίδῃςοδ οὗ [86 ΒΔΙὴ6 ΘΟὨΒίγ. ΔΒ ΜἘΘ ΩΥΘ ΠΟΙΘ ΔΙΘ Ὡοΐ ΣΩΣΘ; 
ποῖ Ηοϊπὰ. δὰ βὲ4}10. βανο οοϊ]οοϊϑα α βυιδὲολθης Ὡ ΘΠ ΌΟΓ. ἡ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλο:ι " διφρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ ΤΊΣηΔΟΙΕ, 

ὦ 6. ἃ κἰπὰ οὗ Ιοτν βίοο.Ό 12) ἔοικεν : 85 ΔῺ ουϊνεχὰ τοαυῖς οὗ ρτὶοῖ 
δὲ [80 ἀοδίῃ οἵ 5 Ὀοϊονθὰ χωδοίασσ, 18. ἀλλὰ τί “Ῥαὲ πδὲ ἐδιθι᾽ 
(ουρε 1 ἰο ἀο)} Τλεΐα 6111}0ὲ} 681} ἈὮΏγαδΘ 8 ὙΟΣῪ ἰχϑαυθῃὲ ἐῃ Ρ]δίο. . 

15 ὁ λόγος τελευτήσῃ " ἴΐ ΟἿΌΣ διρυσιοηὲ ἐδ ἀοδᾶ,᾽ πὶΐ ἐὯ 9 βδσωηθ 
Ῥασβοιϊβοδέϊοι οὗ ἐδ λόγος 858 δδ Ὁθϑῃ ποϊϊοϑὰ δῦονθ. Ξ.6:11Ὁ, 
ΘΟΙΏΡΔΑΣΘΒ ἔπ6 Θχργοβαίοσια ὁ λόγο: οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται, 

17 ᾿Αργεῖοι: [})9 δἰοιγ ἰδ ἑοϊὰ Ὁγ Ἠοτοῦ, 1, 82; [θ᾽ Ατρίνοα μαυΐης 
Ἰοαὶ ΤΏντοα δυὰ μοίρᾳ δοδίει ὉΥ ἔδο 1δοθἀδεζοοηΐδηβ ἰοοὶς δὴ 
οαἶδι ποὶ ἰο οαὲ Ἐδιοὶν μδὶσ Ὀοϑίοσο ἐὯΟΥ δὰ χοραϊσοὰ ἐμοὶς ἀοίοαί. 

Ὑνγισαβ. ΤΟΣ δρρεορσίδίοιυ φυοίοα ῬΊας. Αρορδίμογρτω. Ἰζβοοι. 

438 Υ, τῶν δὲ ̓ Δργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι,. 

4“ βᾳυμάζω" ἔφη " εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱκ. ἀνα) νῦν κρείσσονες 
ἐγένεσθε ἢ πρόσθεν ἥτε" 40 ΤΏ ῥτγουοσῦ πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡρακλῆε' 
δο χοραϊξουοὰ αἷδὸ ὮΥ οὗδιος Ἡτίίοχα. ΤῸ 56:20 ἐδ ἐδδὶ ὁγοῺ ὦ. 



ῬΗΔΕΡΟ. 14ὅ 

ΤΟΔᾺ οὗὨ Υγ617 τοδί αίσϑηρεδι ΤΟΥ Ὁ9 ονογρονοσθᾶὰ ὉΥ δαροχίοσί ἐγ οἵ 
ὩΌΓΩΡΟΣ. 4] τὸν Ἰόλεων: οἵ, Ῥαυδδη. 8, Ρ». 360, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλεῖ σνγκάμνειν λέγουσιν. ὍΘ χϑδοῖϊοθα τῶ 

δαρδιλης πὶξὰ ἐδο ΗἩγάγα, Ηοτὸ βουξ ἃ Ἵσὰῦ ἰο 88681]} Ηἷτο ἰὰ ἐδο 
βρηδ, βο ἐδδὲ 6 ᾿νδ8 ὀοσ ρο]]οὲ ἴο 6611 ἰοῦ ἰ6 ζγἱοπὰ Ιοϊαυα ἴο 
διοῖν ἴτω, ἕω: ἔτι φῶ: ἐστί : ἩΒΘῺ [80 δι δοέδ, βοοσ. 8οδ ἴο ἀσέσιὶς 

ὃδο γοΐδοιι, ὑθῖον 116 5, 

ΧΧΧΙΧ-- ΧΙ, ΥΝΥΒΟΡΌΟΤΣΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΒΟΟΟΞΕΡΙΝΟ ΔΕΟΟΜΕΝΈ : 
ΒΟΟΒΑΊΤΕΒ ἘΧΠΟΒΤΕ ἨΙΒ ΣΕΙΕΝΟΒ ΤῸ ΙΝΥΞΒΤΊΟΑΤΕ ΤΕΤΗ ῬΑΤΙΚΝΤΙΥ 
ΔῊ ΙΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤΙΩΣ ΟΥ̓ΡΕΒΒΟΝΒ ΟΒ ΟἸΒΟΟΜΒΤΔΣΟΕΒ ΔῈΡ ἩΠΤΗΟΌῈ 
Δ ὉΕΒΙῈΞ ἸῸ ΡΙΜΕΔΒΕ ΟἹ ΒΥΔΕΤΙΙΞ ΔΝ ΑΥΡΙΞΝΟΣ, 

ΧΧΧΙ͂Χ, νυ. ὅ0, 26 Βοῖκασ Ἀχίῃξβ μισολόγοι πὲ 85 0 [88 Δῖδο 
86 Δηδίοφοιβ δοοοεξαδίΐου φιλολόγοι: Ὀὰι Οδεἐέϊἑης " Οτ Αοοθηΐβ᾽ 
Ῥ. 819, }υ8}}}7 δαγαβ ἔμδὲ φιλολόγοι ποι]ὰ τηθΔΏ δε φίλα λέγει, ΘΟΣΩΡ. 
δικαιολόγοτ-- ὁ δίκαια λέγων, διὰ Ὠθτοθ ἐξ 20]1οτγ͵ὰ ἐμδὲ πὸ ἐδουϊὰ 
δεοθείπαία μισόλογο,. 47 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 
ΖΩΟΙΘ οοστοοῖ πουϊὰ Ὧθ τοὐύτου---τοῦ λόγου: μισῆσαι, Ὀπὲ Βο0 Ηϊἀ 61], 

δ 168, Δ. Δ. Ῥ. ὅϊ, 4 ὑγιᾶ πουϊὰ θὈῸ (89 χιοζοὸ υδαδὶ 
Αἰξο ἔοσσα : δαὶ 506 Δ4617, ἃ 120, 3.---- ἔπειτα ἰδηὰδ ἩΠ6ῚΘ ἨΘ 

8.ουϊὰ οχρεοεὶ οὐἐμποῦ ἔπειτα δέ οὗ κἄπειτα: Ὀπὲ ἰΐ ἰδ πιδ0Δ] ἐπ ῬΊαϊο 
ἴο οὶ ἐμ6 οορυΐὰ τλξὰ ἐδ ποσὰ. 8.69 Ὀοϊον, 90 5, 14 ὥστερ 

ἔχει 80. τὰ ἀνθρώπεια. 15 8.411», οὔδοσνϑβ ἰμαἱ σφόδρα 40Δ11866ε 
χρηστοὺς καὶ πονηρούι:, δριἃ ποῖ ὀλίγου. Βαξ Ἡμδὲ 80 παγε, ἰδδὲ 
ὀλίγον: Βῃου]ὰ ὈΘ τηδὰθ ΘΙ ρμδὐλο, ΒΘΟΙΩΒ ἴο 120, ΒΟ [ΔΓ 85 [06 ΟΥΩΘΣ 
οἵ ποχὰβ ἐβ οοποοσωϑὰ, ἐο ΔΡΡΌΪΥ σαΐδοσ ἰο (86 ἔπο δὰ )͵ϑθοξΐϊνοα πλΐο 
Βῃου ὰ 6 ἰδίθ ἱπ ἃ ὑγεζῃδῃξβ 80:80, διὰ ἐμθ) ἨΔ δὴ ἀΐδρθι5θ 

μὔἰϊὰ [86 οοπ). οἱ Ηοϊπάοτέ τὰο παηίοὰ ἴο ἀουῦ]θ σφόδρα. ΟἿ, 
αἷθοο ἀρρυϊοΐππ᾽ ταπδοσίηᾳ οὗ [86 Ῥαϑδδῇθ ἀὧἀθ ἀοοίς. Ῥ]αξ. 3, ὑ. 22, 
ἘΠῚ. «εὦ αἀρνίπιο δοποθ εἰ εἶπε πιεαϊοογίίαίς ἀεξέεγτέμεοε Ῥαϊιοο8 
αἀπιοάμπι ταγίογεδαμε, εἰ, μὲ ρε6 αἷξ, πιπιεγαδίϊεδ ἐδε: ἐο8 αμεῖκ 

φμὶ πες μῖαπε ορίϊηιξ πεὸ οπιπίπο ἀείεντί πες εἶπ, δεὰ φιαοεὶ πιεὰὶφ 
(μεταξὺ) κπιογαϊέ, ᾿.ιιγε8 ἐ886. 47 1. σοῦ προάγοντος ὉΥ δεῖνα 
ΣῺΘ ΔΌΟΥΟ πῶ: λέγει. 28 ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 50. ὅμοιοί εἰσιν (οἱ λόγοι). 
ΤΏο δηλ νοσῦ ἴοσ [ἰδ βϑιιίθῃοθ 15 ἩδΔεϊΏκ, δὰ τ ΒδΥθ Ὦ6ΣΘ ΟΣ6 
οὗ ἔο δδοοϊυΐδα Ἡὶξ Μοὶ ἔπ6 δέθάσοις οὗ Ρ]αίο οὐκ ἕο ὈΘΟΟΣΩΘ 
[ατοὶϊαν. ῬῬ. δῶ, 8. ἀντιλογικούς ; Θοχηρ. ὑοῖον, 101 χ, τε ποὶθ. 

4 οἷσθ' ὅτι: Β60 αὔονο, Ρ. 34, 16. .7 Ἐοξ ἀτεχνῶς: ἰοϊμοὰ ἩϊξΝ Ῥτὸ- 
γοσ8] ΟΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ 860 ΣΙ. ΟΣ Αροϊ. Ὁ, 8,10, ΤῺθ Ἐυσίρυδ νδ8 καϊὰ 
ἴο οδρβο ἐἐδ σπσζαπὲ βόυθι εἰχαθα ΣΕ ὁ αἰ ρὶο ὧδ (ἐν. 328, ὅ, 
Οἷα. ἂθ Ναὶ, Ὅϑοσ. 8, 10): Βαποθ ἐδιθ Ῥχσουδεὺ εὕριπος ἄνθρωποι 
(ο δοκιοίο Δ Ῥοσϑοῦ οὗ ̓ ἰρδξ δι ἃ ομδησο6 0190 σοϊμᾶ. 8 ἄνω καὶ 

ΣΙΔΊ, ῬΈ, . 10 
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κάτω στρέφεται .Δξ, "ἴα ἰυστοὰ προὶὰθ ἀσπῃ," ἱ.6. 411 ἴ56 Ὁτουρδὶ ἰπΐο 
40 υἰπιοδὲ οοπίμῃεϊοΣ,. 11 1. δυνατοῦ κατανοῆσαι- ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 12 ἔπειτα ἴξοσ ὃ ραχεϊοὶ ρἱδὶ οοσιδὲσ. 885 Ὀϑϑὰ 

ποἐϊοοα Ῥοίοζθ : 8660 ΟὨ Ῥ. 22, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΘΔΌΒΘ 

80 ἐδ δηι:μβογϑά. 

ΣΤ, Ῥ. 623,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 60. ἐννοῶμεν. Ρ. ὅβ, 4 εἰ μὴ 
εἴη πάρεργον 'σχοορὲ ἐπδὲ ΙΩΔΥ ὨΔΡΡΘΙ ὮΥ ἐπ6 πταγ᾽ (( 617) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 866 Ἐϊ469]] ὃ 76. ᾿δ αὐτῷ ἐμοί ἷἰβ Ἰρλοτθ Θτωρ)ιδεΐο 
ἴδδι οἶος ἐμαντῷ διὰ αὐτῷ μοι: οἷ. Βγτηροα. 320 Ξ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. ἘΠ γᾶ, 278 Β, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμέ. β 
θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς ἷβΒ Βαϊὰ ἰΤΟΙΙΟΔΙΪΥ “Ἰοοῖς ΒΟ 56] 5}}]γ." 
8 ἩΗϊτθολίς τουὰθ ἔσται, 869 δῦουνθ 87 ἃ διηὰ 5. 9 ἀλλ’ οὖν’ 
4π|]}1,) ἐοῺ δὲ 1οδδὶ:" ἀλλά 18 οἶξσχιι ἰουμὰ ἰπ ΔῺ δροδοϑίβ δίϊος ἃ 
δοῃίθῃοο πΊ εἰ, ΘΟΙΏΡ. 6. 4. Ῥτοίδς. 8ὅ84, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ νάθη- 
μα ἡδονῇ: ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ὧοοθδ ποὲ 

δοθῖι ἰ0 106 ἴο αἶγα ἐ89 Β6:)60 σοχυϊτϑὰ ἤθσθ.0 ΟἿΣῪ ἐγδῃ:β]δίοβ "Ϊ . 
88}81} ὃ 1665 ἀἰπασγθοαῦθ ἰο ἔμοδθ Ῥχοβοχιὶ ὈΓ Σ0ῺγΥ ἰαϊηθηίδιϊοιβ.᾽. 
Βυὲ εδιὶα 681) ΟἾΪΥ τηθ8ὴ νἾ6058 ἀἰδαρυθθδῦθ Ὀοοδδθ 1 Ἰαπηοῃὶ," 
ΜἘὮ16 ἤοοσξ. ΘΕΟΣ ΔΙΩΪΥ ἸΩΘΔῺΒ ἰο ΒΥ ὁ ΘΟΔΏδ0 1 ἀο ποὲ Ἰδηηθῃί." 
ΟοσΡ. ἐ86 διιδ᾽ οροῦβ Ῥδββᾶρο βγιωροι, 176 σ, ίσως: ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 

μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πιϊπιιδ 
“ποϊδεῖιδ ἐγο, δὲ ἐε εὐγίείαίε υέταὰ ἀΐπεγο. Τ]}}8 ΤΘαΒΟΙΏΪΏΜ ῬΓΟΥΘΒ 
ἦο ΤΩ τηἰϊπὰ ἰδδὲ ὁ 1196 τοχὰ 185 ἄσορί ουὔξ Ὀοίοχο ὀδυρόμενος, 
ῬΕΣΊΔΡΕ μὴ ΟΥ ἤἧ. 1ὲ ἐδ ὙΘΙῪ δβίσασιβο ἰδὲ π0 οαΐξοῦς βου ἃ ἨδΥΘ 
οοσπιβίἀοσοᾶ ει ῥαβδαρὸ ἀδβοσνυίσᾳ οἵ ἃ ποίθ. 11 ξυνδιατελεῖ 
ἐκ πὲ. “ὙΠ] τοϊοδίῃ." 18 ἑαυτόν εἰαπιὰθ ἔογ ἐὴ6 ὅταξ ῬϑΊβοῃ 

ἐμαντόν, 500 δὔογο 78 5 διηὰ 101 νυ Ὀοῖον. 19 τὸ κέντρον 
ἐγκαταλιπών: Δ Ὁπσηΐδέαι6 6 0]6 ΔἸ] δῖοι ἴο ΡΟ] 8’ ̓ ἰπ65 δϑοιιϊξ 
Ῥοχίοϊοα οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοις (αἴ. Οἷο. ἀθ Οἱ. 8, 84). 

ΧΙ. ΧΥΙΤΙ, ΔΗΟΟΜΕΝΕ :Υ’ ΣῈΕ ΒΟΟΙ, 15 ΒΗΟῊῪΚ ΤῸ δ8 ἃ ῬῈ1- 
ΟΙΡΙΞ ΑΝ ΧΟΤ Α ἩἨΔΕΜΟΝΥ, 15ὲ, ΔΒ ἸῊῚΒ ΑΒΒΌΧΡΤΙΟΝ ἭΟΌΣ 88 

ΣΥΟΟΣΒΙΒΤΈΧΥ ἩΠΤΕ ΤΗῈ ΒΟΟΤΕΙΝΕ ΟΥ̓ ἘΚΜΙΝΊΒΟΣΝΟΕ, 2, ΒΣΟΑΌΒΕ 
1ΤῊΞ ΒΟΌΣ, ῬΟΣΒ ΝΟΈ ΔΟΜΙΣ ΟΥ ὉΕΟΈΣΕΒ, βδχα, ΒΕΟΛΌΒΕ ΤΗΙδ ἸΗΞΟΒΥ͂ 
ΝΟΌΣ, ΑΥ̓ΤΕΒΒ ΑἹ), ἘΚ ἹΝΒΟΣΕΙΟΙΕΝΈ ἸῸ ΚΧΡΙΔΙῚΝ ἸΤῊΞ ΤΑΟΙΒ Οὗ 
ἸῊΞ ΟΑΒΕ. ἸῊΞ ΒΟΥ͂Σ, 15 ΣΜΜΟΒΤΑΙ, ΔῈΡ ΦΙΥΙΜῈ ΔΚ. ΤΩΣ ΘΟΣΠΙΝΑΝΈ 
ῬΕΙΧΟΙΡΙΙ ΤῈ ΤΕ ΕΥΧΑΝ ΒΕΙΝΟ, 

ΧΙ. ». ὅ8, 2] ἀλλ᾽ ἱγέον "1οὲ τ Ῥορὶπ' ππἴωμεν δὴ κιτ.Δ. ΔΌΟΥΘ 
8 σ. ος ἔδιο δεγηδοΐου ἰῃ [80 ποχὲ δαπίοθμοϑ 8811». οοσαρ. ἀγροὶ. 

88 ». Ῥτοίαδψ. 838 ο. ΒΡ. 8, 413 σ, Ὧ4 ὅμως: ἩΐΪΙῺ ἃ ναχέϊοὶ Ὁ ]9 
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ἔδιο δουΐδῃοθ Ῥορδηΐηα Ἡἱξ ὅπω: μή ἰ8 ἀορασδοπξ οὉ μὴ φοβηθῇ : 
8660 δῦοτο 77 5 δηὰ β'υχωροδ. 198 Δ, φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι 
ὦμεν πρὸς τοὺς θφούς, ὅπως: μὴ καὶ αὖθις διασχισθύσεται. 45 τοῦ 
σώματος ἰδ οὗ ΘΟΌΣΩΕΘ (6, οὐ͵οσξ, “1 (809 δορασδαίέοιῃ ἔγοσα ἔδο 

δοάν,᾽ 20 διαστομώνῃ ἰδ ἔδο τοράϊης οἵ ἔδο Ὀθεὲ ταδα., διανστα» 
μένη οἵ 10 Ση58. οὗ 1088 γαῖϊυθ  ἴ0Σ ἐΐ) 680 ἐντο ΖΟΣΊΩΒ 806 Ῥοχδοχὶ οἱ 
Ἑώγ. Μοά. 1. 

ΧΧΧΥ͂. ῬΑΌΒΕῚΝ ΤῊΞ ὈΙΒΟΌΒΕΙΟΝ : ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΤΧΥΣΤΕΒ ἘΠ ἨΒΔῈ- 

ἘΒΒ ἸῸ ΒΈΔΈΕ ἸΉΞΙΒ ὈΙΡΕΙΟΌΙΖΊΚΒ ΔΒ ΤῸ ἘἩΠῸ ΔΒΟΌΧΧΝΕΒ. ΑΣΣΌΒΙΟΙΝ 

͵ἸῸ ΤῊΞ ἘΧΛΑΜΡΙΙ ΟΥ ΤῊΞ ὉΤΙ͂ΝΟ ΒΎΛΔΕΝ. 

ΔΒ ἦν πρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ 486 ἯΔδ ὈΌΥ ἩΐΕῚ ἐδο ἀἰδοοῦζεο μοϊὰ τ᾿ 
“(οἰ οζδὲ ἰῃ βοσιωοῃθ᾽ (αΐ, Ηοσ. αὶ. 1, 9, 3). ἘῸΣ ἐδθ σδοσιδέσ. 
ΘΟΙΩΡ. 2617, 8 638, τ:. 1, ἘΔ6Ι1, 8 128, 6. Ἰδοτηρδοὴ οἱ Ῥμδθῆσ. 
949 α Ὧ0 ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο "88 ΟἹ δοοίτρ, Εἶτα ἰξ δοοιηοᾶ, 8 

Ῥὶοοπδδέΐο οχρσϑβαίου Ἡλιοϊ ΟΟΟΙΣΒ 8160 Τίχα. 62 5, παντοδαπὴν 
ἐδεῖν φαίνεσθαι, διὰ ἰδ ἰχαϊϊοϊοὰ ΌΥ ΒΟΥΘΣΑΙ δέος ᾿τσίἑοσα. ΕἸ ΧΔΟΙΪΥ 
ῬΔΙΩ]]οΪ ἐδ 6 ἔσχε οὗ ῬὮΏγαδΘ ἰὰ ΧΘΏ. Ουτορ. ὅ, 4, 11, καὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμωον ὗα, ὁποῖδε τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην 

ψνχὴν ἔχων. ασὐάθα ΔΡΕΥ Θοχορασθθ ΕΣ. Ηοσο. ΕῸΣ. 1002, εἰκών, 

ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο, Παλλάς. Ῥ. 48, 8 μών μή: 9614, ὃ 878, ὅ 
Ψ. δδὅ8). οι, Ρ. ὅδθ, ὃ ὅ8Ὡ. 4. λέγεσθαι ἰδ [890 ζΟ: 10 ἱτηρογ- 
ἐδθοῖ βοσθ πδοὰ Ἡξ σχοίϑσϑῃοο ἴο ἃ ῃγουίΐου ἀἰβουβαίοῃ : 866 δἷβο 
86 οχὶξ. ποΐθ,. β οὐδὲν λέγω ἰδ. 1 δδγ Ὡοϊδέηκα,᾽ ᾿.6. οομπδί ον 

ἩΔ6ΕῚ ὨΔΥΟ βοἱὰ δα οὶ βροΐζοσι. 7 καὶ αὐτοί ἰα ορροδποὰ ἰο καὶ 
αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλ. 8 Ἐον ἰδ ἰπδῃ. ἂν λεχθῆναι 506 οχίέ. 
Ὠοῖο. 1δ Ῥοζβοι β οὐδβοσυδαίξοω οἱ ΕἸΣ. Εθο. 21, υἱὲϊ τορασὰ 
ἣο 80 ἰγαρίο Ῥοοίβ " ἀΐνοσχδα ἐθιροσα ἰοΐδθα ροσιωϊβδοοωξ τὸ ὮΔ:}0 
νατὶοίδίοσα ἀδία οροσαὰ αυδϑαίβεο υἱάδδαηίοσ,, ἰ8 ΘΑΌΔΙΥ ἐσθ οἵὗ 
Ῥτοβο- τ ΟΥΒ, ΘΒροοίΔ}} οἵ Ῥίδίο δ ἃ Χοποόορβόοι: ἱπείδμοοθ μαΥθ. 
ὈσθοΘῃ οοἰθοὶοὰ ὈΥ Ηοΐμάοσί οἃ Ὦ.1., Ὀπξ ΕΠΘῪ ΣΩΔῪ ΘΟΔΙΪΥ ὕθ χη] }- 
Ῥὶϊοά. 19 διάκειμαι οαὩὩοὲ ὉΘ ἃ Βυ ᾽ υποϊνο, ποὶπὶ πέδη ἀἰηᾳ 
τ8εὲ Ηοϊπᾶδοχέ δηὰ Βυξέχηδοη δο δον ἐξ 85 βυοδ : 500 ὈοΊον, 93 Δ. 
ΝΟΥ ἰδ ἔ2979 ΔΩΥ͂ ὩΘΟΘΟΒΙἐΥ ἴοσ ἐπΐβ, 88 φοβοῦμαι, δείδω, δέδοικα διὰ 
βἱσαλΐιον οἵμοΣ νϑυὺδ δτὸ ἰουμὰ ἩἱΣΐδ μὴ διὰ ππχοὐδίδιθδθθ ἱπδοῶ» 
νοβ ἩΒΘὴ ἐμ6 δρρυθμοιδίοσι ἐβ χορσζοδοι θα 88 οοσίδὶ ἢ: 5866 ἐδθ 
ἐπδίδσιοοβ οὐϊϊοοίοά ὉΥ Μαϊἐἱδο ἃ ὅ20, διὰ ἐδ ᾿δοτηστωθηέδίοσε 0 

ἸΒυο. 8, ὅδ, 2, φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα. ἡμαρτήκαμεν. 8860 
8160 Βαΐδιαι;, ῬὨΣ οὗ Ρ. ὃ; Βἰἀἀ6]1, 8 θῶ, ΒοΓῸ τὸ διουϊὰ ἐ6χ0- 
ἔογο δοδύσωο " ἐμδὲ (860 δρρσομβοιδίοῃ δ ἰο βοοσαίοϑ ὑοίτς ἀϊφοοσῃ- 
Ῥοποὰ διηουκ οα ἰο οεγίαίπέμ ἰ8 ἔπ6 Σοΐπὰδ οἱ δἰ ἐγίοσιὰδ ἐδιδὶ δ 

[4 
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Ὅ88 δο.᾽ (ΘΕΡΡΕΒ.) 43. πο τοΐρὲ πὶσα ἐπδὺ ΒΊοτδο1᾽ 8 

οἱοραπὲ οοηΐ. πλεῖστα καὶ κάλλιστα δὰ πο δι ῖμοΣίεγΥ οὗ ἐδιθ τοαβ. ἐμ 

ἐξ6 ἔδυθυσ: ὑπὶ ἱξ νουἹὰ ὃὈ6 σαδὰ ἔο ὁβδιηρο [890 ἰοχ Ἡϊ βου δρρδγεΐὶ 

Ὠοοοδβαὶγ. πλεῖστα καὶ μάλιστα ΟΘΧρΓοδεο686 ἔδο Βέσοη σὲ δηὰ [υ]η688 

οὗ [). δοι(, ὯΔ τὸν θεόν κιτ λ. ἱ. 6. ΑΡοΪ]1ο, οἵ, Οἷο. Τ 50. 1, 
80, ὯΒ6 καταψεύδονται τοῦ θανάτου "ἸΘῪ ΒΑΥ ἰδΔἷδο ἰμΐηρα 

᾿ Μἢ τοχατὰ ἴο ἀσοίἢ." 47 ἐξάδειν “Ὀτοαΐδο ἐδ 1Δπὲ Ὀγοδι ἢ 

ἦπι χαο]οάγ." 40 ΤῈ φομυΐπο Αἰἰῖο ἔοστα που]ὰ ὃὉθ ῥιγῷ ἩδΘΣ 
δοϊι δ εἰδπὰδ ὐοσα. δ17 ν": 561,, ἢ 289, 4, 6. Ῥ 44,1 0. 

4:6 ομχίδαίοι οὗ ἐδθ ἀχέΐο]ο Ὀοίοσε χελιδὼν 566 Ὡ. ΟΣ ΑΡο]. Ῥ. 10, 12. 

᾿ ΟἹ], Ὀἱᾳοεί, 8. 337. 4 Οοάάεδ οοϊραγθα Ορρίϑῃ. Ογηρα. 3, 

δ48, κύκνοι μαντιπόλοι, γόον ὕστατον ἀείδοντες. βΒ Ἐὸν ἔ}ιθ 

δυποϊζυοίίοιι διαφερόντως ὃἣ ὁορ. ὑδοῖον, 9ὅ σα, ἐκεῖ εὖ πράξειν 

διαφερόντω: ἡ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιού:. 8 ἱερόε 6. ᾳ6:ι. : 96], ξ 618, 4. 
«-οὐ χεῖρον ἔχω "ὯΟπ δύῃ ἀοίοτίοσ," [860 αἷδο Βἰἀ οἷ}, 8 2, Ὁ.] 
παρὰ τοῦ δεσπότου τοοοϊνϊπρ ἐδο κί οἵ ἈῬΣΟΡὮΏΘΟΥ ἔσοσι Αροΐϊο. Ηρσ- 
ΣΩΔΣΙ' 5 ὁ08). τηϑῃἰοιθα ἱ ἷ8 ὈΓοΐδοΘ ἐδ ΥΘΣῪ Ρ᾽οδδίω, οὐ χείρον᾽ 
[1.6. χείρονα] ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ ἃ. "ἴ0 ΠδνΘ δ ὕτῸ- 
Ῥδοῖΐς Ρόποσ ποί ἱπίοσίος ἰο ἐμοῖσ ἔγοσα ἐδ τωδδίοσ (οἵ Ῥγορῇθου)." 
18 Ηἰτεολιίᾳ ὑτδοκοῖίβ μή πὶί) Βίορμδιηπε: Ὀυὲ αἰ θα πεῖ} οὗ» 

᾿ φοῖγοα ἔπαὸ μὴ προαφίστασθαι ἰα ἰο δὃθ τεραγἀρἃ δὲ ΟὯ6 τοΐΐοη 
(-- προσκαρτερεῖν) διιἃ (6 δ ὀχρδηῃδίοῃ οἱ ἰδ ἀυὶν ὀχργθδβοὰ ἴῃ 
ὅὄλέγχειν. Ὧ0 ἴ. ἢ μαθεῖν ἴτοτα οἶδοτα, ἢ εὑρεῖν ὈΥ οτἱαἰπαὶ 
Ἰουσξ. Οομρ. Ὀϑϊον, 99 νυ, παρ’ ἄλλου μαϑεῖν διὰ αὐτὸς εὑρεῖν. 

4] εἰ ταῦτα ἀδύνατον Βα. ποιεῖν ΟΥὙ πράττειν. Οἵ. Ῥαχτοοιηϊά. 100 Α, 

χαῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφάνη. 4 ἐπὶ τούτου ὀχούμενον κιτ.λ.. : ΟΡ. 

Οἴδοσο 8 ἐπιϊιαξίοσι οὗ ἐἷδ Ῥαδβαρο, Ἐυδα. 1, 80, ἑίαφηε ἀπδίξα 
εἰγεμπερεείαπδ λαεεὶίαπε, πιιῖῖα αὐὐνετεά φευέγεηε, ἰαππηπαπε ταί ἵπ 
“ματὲ ἐπιπιενεο ποεῖγα υελίίμ ογαίΐϊο. αθάάοι ἐπεὶ ν οὔβοσυοθ πα 
Ὧ6 ΒαΑΥΘ ΠΟΙ δὲ δ πκίοσ ἰο ἐδ Ῥχουθεοΐδὶ ὀχρζοδδίοι ἐπ᾽ ἐλπίδος 

᾿ὀχεῖσθαι, ἴος ν“μϊοὶλ 566 Ῥοσβοσι ο Επξ. Οτσ. 68. 48 λόγοε 
θεῖος ἰΒ δὰ δισυτμιθεὶ σουθαὶϑὰ ἰ0 ΣΏδ Ὁ Οἱνίθ 5180: 8 6Χ" 
Ῥτοβαίοι ἰβ Οσρδίο, ϑοῖρ. ἔδιο ᾿ἰποα αὐποίϑὰ ὮΥ Εαδονίυβ Ῥ͵ΔΘΡ. 
Ἐτνδυᾳ. 18, 68, εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας τούτῳ προσέδρευε, ᾿Ιθύνων 
κραδίης νοερὸν κύτοι, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιντοῦ. ἨογροϊἑἐπΒ, ἰοο, 
Ὡδοὰ ἐ)ὁ δδσο χρεοδαΐοι ὈῬοίοσο Ρὶαίο: βοχέ. Ἐτωρὶν, δάυ. Μαΐι,. 
Ἵ, 136. Ῥ. 4δ, 8 πρὸς ἐμαντόν ΔΙομο ὉΥ͂ τηγποὶί, πρὸς τόνδε ἰο(9- 
ἴδιος τὸὸεδι σοδοδ: 566 ἐπό Ῥνορίποίΐηα οἵ ἐμ9 ομαρίος ἩμΒοτο ἰξ ἰδ βαϊὰ 
οὶ Κέβιῳ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην. 

ΧΧΧΥΙ. ἘΠΕ ΟΣΣΒΟΣΙΟΝ ΟΥ̓ ΒΙΝΜΙΔΒ: ΤῊΛῚ ΤῊΣ ΒΟΌΣ, ΒΚΙΧΟ 

ἃ ἈΔΆΜΟΝΥ, ἘσΒΕ ΒΒ ἘΒΞΟΛΕΡΕΡ ΔΒ ῬΈΒΙδΗΙΝΟ ΜΙΤΗ ΤῊΚ ΒΟΡῚ. 
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». 46,15 εἴτις διισχυρίζοιτο ".Δ06 1641.0 δὰ γοξῦβ πρίν τι ἐκείνην 

ψαθεῖν Ῥ͵χοϊαοίῃ οοἰίϊμσηξ, οαἱ Ῥ6Υ Ῥασϑηι μϑαὶῃ απδδὶ απδηάδσα 

δὰϊοϊσξον ἀοὶμὰθ 8δθὸ καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρ.---ἢ κατασακῇ : ἴστω 
ἀοιισπι δροάοαΐα ἰμίοσίυσς υογὺΐβ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ἴῃ 
ηυΐδυ οὖν, υἱ δοϊοέ, ἱπέθτετιρέυτα βοειμοῦθιι οομίοχίξ, δἷο ορέΐπηθ, τἋ 
ἐῶ δϑζίζοσιθ ζασαὶ ασὶ, οομδογοῖ ογαίϊο." ἨΕΙΝΡΟΕΥ. 10 ὁ αὐτὸς 

᾿ ὡστερ ἰδ ἃ Βοτιονμδὲ πορὶίσεηξ, ὑπ ἰγοηποηΐ οοπεἐσποίΐοι ἰῃ Ῥ]αίο 
διὰ οἶμον Αἰξὶο τεἰΐοσβ, μοἰἱοθὰ δ]5ο ὕγ Ῥχϊδοίδιι 18 ρ. 1105. Οἱ. 

Τοσα. 3, 671 5. Ιγεΐα 309 σ. Χο;. Αμδῦ. 1, 10, 10 6. 8.66 δἷδο 
ἈΙά(611 ξ 176. 4611 809, 2. 18 οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη : 
ΒΟ κοΣ Ὀσγδοϊοὶβ ἄν Ὀθολαμο ἢ ἱβ Ὁπὰοχ ἐδθ ἐπιρτγοδβίοῃ ἐδαὶ ἐπὶα 

Βουιΐθῃοθ ἔοσιηδ ματὲ οἱ ἐ8:6 ἀεροηδομπξ βρϑοοῖ, ἐπ ἩΠι6 ἢ 6080 ἄν 
ποιὰ Ὁθ0 πτουρ, οἱ, Ῥἱ]οῦ. ὅ8 4, ἥκουον---οργίου πολλάκις ὡς ἡ 

ποῦ πείθειν δύναμις πολὺ διαφέρει πασῶν τεχνῶν' πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ. 
δοῦλα----ποιοῖτο. Βυΐ δὸ ἐδ 1288. ΒΌΡροεὲ ἄν, ἘῸ Δ1Θ Οὐ] αϑὰ ἰο 6ὁ02- 

εἷος [86 κϑῃίθῃοθ δα ἃ μβασϑωϊμοίϊο οὐβοχναξίοσ, ὀχοιαρὲ ἔσοῦι ἔλθ 

ΤΌ ]65 οὗ ἀορομάομπὲέ Βρϑϑοῖι. 460 ὑπολαμβάνομεν "ἯἫΘ ΒΈΡΡοΒΘ," 

ἀοποιξης ἐἰαὶ ἐπὶ α Υἱθ τ ἐὮΘΩ ΘΟΙΙΣΙΟΏΪΥ χοϑοϊνθὰ δὲ ἃ βδεϊβ- 
μοΐογ οχρδηδίου οἵ [80 παίασο οὗ ἐμθ βοῦ]. Ὑγ θη οι 6 Ὡοίθ 
Οὐ ἐμ6 ῥγϑδβθῃξ Ῥαββαβθ οομίδί:δ 811 ἔμαὲ ἐδ ὑὕθ οο]]θεἰθὰ δροιυξ 
(δἷβ μοϊπε: ξ ἰδ αἰνοῃ ἱΏ ΔῺ ΘΧΟΌΣΘΙΒ δὲ 06 πὰ οἱ ἐπθ Ῥχοδοηὶ 
οὐϊίοι. ν. 40, 10 παραμένειν "ἴο Ἰαδὲ:᾽ ἩΗΪγβοδὶς ὈΟΪΪΥ δυείϊ- 

ἐπίθα ἐπιμένειν, τοίοττίης ἴ0 80 σ, ἩΪΟΣΘ ἐδ Β81λθ ΘΧΡΙΘΒδίοσ ΟΟΟΌΣΒ 

ἐμ ἃ, κἱ ταῖν Ῥαδββϑασα. 

ΧΧΧΥΙΙ͂, ἸῊΞ ΟἸΣΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΕΒΕΒ: ἸΗΛΤ ἘὙΠῈ ΒΟΌΣ, ΜΑΥ 

ΒΌΚΥΙΤΕ ΤῊΞ ῬΙΒΒΟΣΌΈΤΙΟΧ ΟΥ̓́ΤΗΞ ΒΟΡΥ, ΥὙΧῈ 18 ΧΝΟΤ ΤΗΚΈΚΥΟΒΕ 

ἘΞΟΚΒΒΛΕΙΓΥ ἘΧΕΜΡΥ ῬΕΕΡΚΤΉΌΛΔΙΣΥ ΚΒΟΝ ὈΙΒΒΟΚΌΤΙΟΝ, 

17 τί οὐκ ἀπεκρίνατο ᾿ἰϊ, " αυΐὰ τοβρορ δ ἢ 1ἷκο ἐμπὶβ 1, δὲΐῃ ὁχ- 
Ῥτϑεδίοσ, θᾳμαὶ ἰο δ θα ρμοίΐο οοππιληὰ, 61} ἃ 408,3. 41 χρόνου 

ἐγγενομένου ἰα αἱ δ ἰοτταυϊα ἱπ Ταυογαϊάοε (1, 118; 4, 111; 8, 9) 

δοὶ Ἡοσοάοίιβ (1, 100; 2, (2324; 176; ὅ, 92), οὐῃρ. αδἷδο Ξ'γσωροαι. 

104 Δ διὰ Ῥεοίας. 839 ΞΕ, ἵνα--- χρόνος: ἐγγένηται, 4 ἔπειτα δέ: 

Ἡοϊμὰ. απὰ 8.411}. οἱϊὲ δέ, Ὀθοδῦδο δίϊοσς εἶτα δῃὰ ἔτειτα ἰδ ἰ 

ΑΘΏΘΣΑΙΙΥ οἱ ἐἐοὰ ; ΗοΣΏΔΏΣ ΒΟΎΘΥΟΣ ᾿ΠΔΕΙΥ οὔποθ ἐμδὲ ἐπΐα ἐδ 
ὯΟ ΤΟΘΒΟῺ 1οΣ ἱπποσίηρ ἐἱο δυιμοσὶυ οὐ ἔϊπηο Ὀοσὲ χωβδ., δ ἐπ 79 
ΔΙῸ Αἷδο ἱμπβίδῃοθα ἐῃ ἩΙΟ δέ 8 τοδὰ δέξοσς εἶγα δὰ ἔκειτα. Τ19 
ἰπδη, ξνυγχωρεῖν δΔῃὰ ὑπερδικεῖν ΔΣΘ οὗ ὁΟΌΓ80 ἀδοροπάσαςξ οἱ δοκεῖ μοι 
χρῆναι; Ὀοδί 68 {679 ἰ8 ἃ εἰἰσι!ξβ δδοοϊυὐἱδ ἰῃ 86 οκαϊδείος οὗ ὃ 

δϑοΐίοσο ἐὰν μή. ὯΔ ἴ, ἐάν τι ὃ. προσάδειν ἱ.6. 11 {ΠΟΥ ΔΡΡΌΘΩΣ ἰὸ 
ΒΔΥῪ διυγίδίης ἔσθ: ἐπ ποξὰ προσάδειν ἴδ Ὡ0 ἀουδὲ οἰοθασι οὩ 
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δοοουπὲ οἵ ἐδ Ῥεονΐουδ ἀλσουκείοι οἷ ἐδ) δουϊ οομαϊδοτοὰ 86 Δ ἀρ- 
μονία. 8.06 νεοῖον 92 σα. 25 θράττει "ταράττει, κινεῖ Τὶζηδοῦ. 
40 εἷς τόδε τὸ εἶδος ἰ.6. 6 δυχλδε Ὀοὰγτι ἀνθρώπινον εἶδοι 70 6. 
---- οὐκ ἀνατίθεμαι “1 ἀο Ὧοΐ τοίζοοί,᾽ Δ γ617 ἰγοηυσεπὶ οχρσϑδβαίου 
Ῥιαῖο, 96.(. Μίομο 89 ». Ῥχοίδᾳ. 8δέ κα, Οδμωοσιρίά. 164 σ, Οοσᾳ. 

401 νυ. (ἸΥγέξο:}.): 506 δἷδο Ἡϊ 61] ἢ 111, Εοσ μὴ οὐχὶ 500 Το; 
Ῥ. ὅ92 8 596. Ῥ. 47, 1 ἐπαχθές ᾿ξ. “Ὀυχάοπροτηο; ἐδ9 ποτὰ ἰδ 
βουοσαὶ ἐἰτηθα υδοὰ οὗ ὀχορροζοιθα ῥγαΐδοα, 8 τῦδε 680. ἱκανρῶε 
ἀν δεδεῖχθαι.------ὧἬἐ μέν ἮΔ6 πὸ δυαϊυσοᾳυοειξ δέ ἰο οοετζοβροηὰ, 

Βυῖ, 25 Βα. ἡπδὲὶγ αάγα, (09 τχίίοσς ἱπέομοὰ οεἰ ρίαν ἰο 
οοπέϊπθο δἷα βΒοπίθῃοο ἱπ ἐἶο [0] οί Θ ΔΉΠΟΥ ὅτι δὲ ἀνώλεθρόν ἐστι 

οκαὶ ἀθάνατον, οὐκέτι συγχωρῶ. β ἂν φαίη: ἴον [86 ροαὶξΐου οὗ 

ἄν 5606 ἢ. ομ Οτὶίο ὅ3 ». Εἰ ἀ(ο11 ἃ 296, 20] ἢ 481, 8 οὐκ. 4, 10 
σὶ λέγειν "ἴο ΒΑῪ Βοιποί της ποοά, πο}} ἰοπηἀοὰ :᾿ τ. οὨ Οτίίο ὑ. 4ὅ, 
8. 12 ὥσπερ ἂν Δ Ὡοΐ {116 60:86 οὗ ὥσπερ ἂν εἰ, ἐπουρὶ Ηοἱῃ- 

ἀοτῖ 5 ἱποϊξιϑὰ ἰο Ῥνυὲ ἐμὲα ἰπίο ἐ8ο ἰοχὲ; νπὶ τ βιου]Ἱὰ αἰ πΡΥ 
ἐσδηδὶδίθ " ἐλῖ5 σϑϑῖῶ ἰ0 126 ἰο ὕὈ6 Βαϊὰ τ ῖξ θα 04] ᾿υδέλοθ 86 ἃ ζρδ 

Σοϊσθβ αρεαὶκ᾽ ὥἄδσ 83.660 δἷβο 961 ᾷὶ 868, 8. 15 ἴσων: ἰδ ἰδ 
ἀϊδῆουϊ! ἰο ἀΐδοονοῦ ΔΏΥ δδιϊδίδοίοσυ στουπάδ ἴον Εὐσαίοσ᾽ Β οοῃ). σῶς, 
που Ηοὶπὰ,, όσα. δὰ Η βοιΐᾳ ΔΡΡσονο οἵ ἱξ ; Ἡδαΐ ἐβ οὗ ἐτ)- 
Ῥοσίδῃιοο πεσζθ, 18 [89 ἰάϑα οἱ οχίβίϊης, διὰ {π|8 8 βυ βίο} 

Οχρεοδδθὰ ἰῃ ἔστι. ἴσωξ ἱπ ἃ Ῥοδίεϊν δδβοσίΐοσι 1.88 υϑῪ ροοὰ 
δΔυϊδοσίγ: 506 δῦονθ οἱ 07 Δ. Τ6 ΟΟδΌΣΤΘΠΟΘ οὗ σῶς δῃιὶ σῶν ἰῃ 
4116 οοπεϊπυδίϊΐοι οὗ ἐ6 ἀἱδοιβδίος 16 οογέδὶ Ὡ]Ὺ 20 δυχυμθεξβ οἰἐοΣ 
ον οἵ δραϊῃεὲ ΕὈὐσβίοσ. 47 οὐδέν τι 402}1Ή65 ἔπ|0 δι). φαυλότε- 
ρον διὰ ἀσθενέστερον. Ἑοτς ἴδιο κὐάἰἰίου οὗ μᾶλλον ἰο ἃ οοτιρατγαῖίνο, 
866 ἐδο οὐὐίοτ᾽ 5 ποίθ οἱ ΡΙ. Αἱ]. 419. ἩὸθΣθ ἴπΠ6710 ἐδ Ἰπόσγοονοσ ἐῃ9 
Θχοῦδο ἐδδὲ οὐδέν τε μᾶλλον ΟΟΘΌΣΒ ὙΘΕΥ͂ ἰΓΘ]ΌΘΩΕΙΥ ἰῃ ἔλιθ 50η 86 

᾿ πισνοσίδιοῖοδβα." Ρ. 48, } μέτρια ᾿ΔΡτορείδὶθ ἐμίηρε, 8 φαίη 
86. ὁ αὐτὰ ταῦτα λέγων. δ ῥέοι: "1 4δ)])υδίου ἰβ ἰο {16 Ηοχα- 
αἰϊέοαι: ἀοοίτίηθ οὗ ἃ μοχροίταὶ θυχ (στάντα ῥεῖ ποταμοῦ δίκην) 
ἩΔΙοῖι Ρίδίο δοοορίϑα 88 ἐστ σορδγάϊηρ ἐδο ἰοχίατο οἱ ἐμο Ὀοὰγ.; 
ΘΈΡΡΌΞΒ. 11 ἐσιδεικνύοι: 800 20] ἢ 418,14, Ἡοΐδάοχί ἐΐηϊ6 
ἐμαὶ ἂν ουφδιὲ ἰο ὃθ ἱπδοσίϑα δένοσ φύσιν -----τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείαε. 
δ ἃ τοὰλυπάδιηςξβ οὀχρεοβαδίοη ἰος ἀσθένειαν. 80 Τϑμα. 12, 968 » ἡ 
γῇς φυλακῇ: φύσι: τ ἡ φυλακή. 14 Ηἱἰσνολὶς οοιοοίατοα ἔσται 
ἑμοὶοδὰ οἵ ἔστιν, δινὰ ἐπὶ 16 ΡΟΥΔΔΡΟ σίρἷε: 506 ΟἿΣ οτιέΐοδὶ Ὡοΐθ οἱ 
Ῥ.«471,3. 141. Ἰσδμεῖ. “ἐοσ 1 ὁπ ποτὸ ἰὸ σγδῃὲ [0 δὴ ὁρροῃϑῃξ 
(τῷ λέγοννι») ονδι τϑσεθ ἔμδσι γοῦ δὲ ὑσϑεοπί Ῥζοροδϑι' ἐμο66 ποσὰ 
δ: οὐδεοιιοὰ ἰο Βἰτοτοὶλα. Ἠοίηάοεέ τρρῖκοθ πλέον ἀθροπάδες 05 
λόγωντε διοὰ ἐζϑιηδίδιθα "ὭΣ οἰΐδιο δὶ αυἱθ δεηϑοϊδίοσ οἱ φαΐ τοὶ 

᾿ 
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Ῥίας οοποοάδέ 4υδηι ἐπ, Ἰατσίθηβ 111} μο0 ποσὶ δοΐασω οἷο, δὰ: ἐμΐο 
ΒοθΙΩδ ἰο ὃὉ6 ΒΟΙΙΘΉ αἱ ζοτοθὰ δὰ ποῖ 580 χιδέισαὶ δὲ 09 δομϑέσαο- 
οι σοοοσασηο θὰ ὉΥ 08. 19 αὐτό "0 ἐπίῃ ς ἰῃ αποσέϊοι," 
80. ἔϊο δου], Βοΐον, 109 Δ, ἮΘ δδῆο πάμμεγά τι εἶναι αὐτὸ ἩΠῚ 
χοΐοσθ:οθ ἔο 8 ἠϑιηϊαίτο, τὴν γῆν. 20. ψυχὴν ἐδου!ὰ ὃ ἐτατι5- 
Ἰδίϑὰ 'Ὃ βοι]ὶ,᾽ Ὡοὲ “ἐ8ο δβου].᾽ 427 εἰ δὲ τοῦτο οὕτω: ἔχει 

ΒΌΣΩΒ ΠΡ 0100 ΣΏΟΣΘ {86 γαχίουϑ οοπέθεη δ᾽ οἱ ἐδ ῥχοἐδεΐβ, ὑπὶ ἔοι 
ἐπείεδὰ οὗ ῥ᾽δίεῖν ναϊέίηρ ἐμο ὀομοϊαδίουι ἄγουσα ἔγοσα [06 Ῥχοοσάϊης 
Ῥχϑιλΐδοα ὑὕὈοίοσθ :6 ἰὼ ὁ ἀἰδίϊοι ἔοστα "1 σοδυϊὲβ ἐμαὶ ἐδι6 ἐστὰ - 

λογία "ἐγ οὗ (86 δου] ἐδ ποὶ Ῥτουθὰ δὲ δὶ}, [ὴὯ6 Βρϑδίκοσ δυδὶπ σίνϑα 
δὴ. ἱῃνοϊγοὰ δοῃίθηοθο 1 ἀουδὲ Ἡδοίποσς ῬΙδίο ποιὰ δδνὸ μυΐ δ 
βΒοῃέθῃοοθ ᾿ἰϊκ6 ἐπιὶθ ἱμΐο ἐδ 6 ταουί οὗ βοασγαίθδ, 86 ἐξ αγοα [δ χοδιὰο δ 

ἐδ ἐχηρτϑβδίου ἐμδὲ Οϑῦθβ 8 σορσοδοηἐθὰ δΒ δι δν7ν7ιγπασὰ δρϑδῖοσ, 
Ὀϑοδῦδθ 86 ἐβ ποῖ ἃ οἱϑῶσ ἐδηϊκοσ, 47 θαρρεῖν θάνατον -ε 
θαρρεῖν θάρρος θανάτου: 566 ἐδ 8 ΒηδΙοροῦδ οοπίτιοίἑομβ οοἸἸθοϊοϑὰ 
υγ 26} αὶ δῦ0 ὁ. 30 ἀνάγκην εἶναι 16 οοποοὶνοά ἐῃ ἀοροημάθηοο 
ΟΣ προσήκει ΟΥ ΣαῖΠΟΣ εἰκός ἐστιν Ἡλο δου ὰ δ πηἀοκαίοοὰ ἔτοσῃ 
σφροσήκει. 

ΧΧΧΥΙΙΙ. ΠΑΡῸ ἹΝΤΕΕΒΌΡΤΒ ἘΙΜΒΕΙΨ ΔΒ ὈΒΒΟΒΙΒΕΒ ἘΟΥ͂ 
ΤΉΕΒΕ ΤῊΟ ὈΒΙΕΟΤΙΟΝΒ ΑΡΡΕΟΤΕΡ ΤῊΣ ΣΙΕΑΒΞΚΗΒ, ΧΟΜΗΚΟΒΑΤΕΒ ἘΧ- 

ἘΒΕΒΒΕΒ ΗΙΒ ἹΝΤΈΒΕΒΕ ΣΝ ΤῊΣ ὈΙΒΟΟΌΒΒΒ, ΑΝΡ ΡΗΔΕΡΟ ΡΆΔΙΒΕΒ 

ΒΟΟΒΑΊΤΕΒ ΟΔΙΔΝ ΑΝ ΟΣΧΕΕΣΌΣ, ΧΑΝΧΕΒ ὉσΒΙΝῸ ἸῈΠΞΠ ἩΒΞΟΙΝ 

ΒΟΕΧΕ. 

Ῥ. 49,7 τοῖς προειρημ. λόγοις 86 ἀοροπάσῃξ οὉ ἀπιστίαν ἴῃ δοοοχᾶ- 
8166 ἩΠ1 ἐδ οοπβέγυοίου οἱ ἐ}16 γα ἀπιστῶ: ΘοΣΡ. δ 61,8. 688,2, 3. 
Ιμπβίοδὰ οἱ εἰν, ἔδιο ποχὲ ἩΟΣὰδβ πὶ σὶιὲ αἷδὸ ὈῸ ἐμ ἐδ ἀδέϊτο: δὲ ἱἐ 6, 
εἰς Ἰηθ88 ’ Ἡλέδ τοχαγὰ ἐο:᾽ 9614, ὃ 628, 8 α. 9.4. εἶμεν---ἅπισγα 

ἢ: "οοὐϊπποιϊνυβ ροβὲ ορίδείνυμι ἑπίοτίαν, ααἷο εἰσηὶ δολὲυΣ ἰρθοδ 
ἀυλίδατο οοοθρίβδθ, πῦπὶ οἰΐδιι σοὶ ἱρεὶ!β πδίσσα ῬῸΣ 80 δβρϑοϊδίω 
116 οπββοῖ, ;ἢ ὕσὸ ἱμογοάσ οἱ ϑββοὲ παυομδ, φυοοίχοα ορίδεϊναα 
δὰ τοόσϑπὶ σοὶ δορὶ δείϊοποιι, σοὶ ποίνυ8 δυίθσα δὰ χοὶ δᾶδυο 
οχρασίθσιδ6 σαξίοποσα ἀοείσηοηάδηι γδἹ]οὶ, αποὰ ἀἰδοσίτησε τὲ Ὡοΐο- 
ἔασ, δὐταϊεεϊξον δα δίμθ παθο χαοάοχαχω νασίοἰΐο Χου. Η6]1. 3, 1, 3,. 
δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλου: "Βλληνα: διαβολὴν 
σχοῖεν (ᾳφυοὰ ἰπ οορίἐδέΐσηθ ροδίξατη) καὶ οἱ στρατιῶται δύσνοι εἰς 
τὰ πράγματα ὦσιν (ᾳιἴοὰ ΟΣ ΣοχΌσα σοηὰϊοίομο βυδροϑῃβιηι ο85).: 
Τμσασ, ὕ, 96, ἐξακοσίου:---ἐξέκριναν πρότερον---ὅπω: τῶν τε 'Ἐπικολῶν' 
εἴησαν φύλακες, καὶ ἣν εἰς ἄλλο τι δέῃ, ταχὺ ξινεστῶτει πα ραγίγ". 

γωνται ΒΊΈΔΙΣΒ, Β’60 δἷδο δοῖ, αὶ θ00, Βἰἀἀ611, ἃ 66, διὰ δερο.. 
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εἰδγ 8 898. - 113.ξἐχέρχεται: [μία τοτῦ “δε ἃ ἀἰδατοπὲ οοπείς.. 
ἕῃ Χο. οι. 4, 3, ὃ, ἤδη ποτέ σοι ἐπῦλθεν ἐνθυμηθῆναι. 

16 ἀντιλαμβάνεται “ἰΔκοα Βοϊὰ οἵ," ἱ. 6. μοϊδ νοδβοβαίοῃῃ: οὗ ζῃθ: 

8ο Ῥασι. 180 κ, εἰ ἔτι καὶ οὔ πώ σον ἐντείληεται φιλοσοφία, ὡς ἔτι 
ὠντιλήψεται. 18 ὥσπερ") ἰὲ ποΙο,᾽ 58 δ δὰ ἰο ὑπέμνησε οἱ 

δοοουκπὲ οὗ ἐδ δοχροπ δὲ ἤρυγαῖδνο πιδὸ οὗ {80 ποχὰ ἐπ (18 Ῥαδβδαρο, 
ὁπτομιμνήσκω Ὀοΐπις ΟΥ̓ ΟἾΏΔΙῚΥ πιδοὰ οὗ ὁ Ῥοζϑοι. 4] πῦ ὁ Σ. 
μετῆλθε ᾿ξ, " ονοτίοοϊκ." Βιἀ 611, ὃ 94, οδεοσνοα ἐπαὶ ἐπα 16 ἐὴθ 
ΒΑΊΩΘ τρδέδρῖδιοσ 88 89 6, εἰ... με διαφεύγει ὁ λόγοις, 423. Ἠοϊηδοτί ἱφ 
Ῥοαϊεῖτο ἐμαὶ τὶ ὈθΙοη 5 ἴο ἀχθόμενος δινὰ ποῖ ἴο ἔνδηλος, δηὰ δὲ41}1Ὁ, 
ουᾶοσβοα ᾿ιΐκε ορἱπίοα. 1 [6 ἀἰδῆοι!ξ ἐο 506 ἩἘΥ ἐξ πιμδέ ὍΘ 50, 88 
19 ροΐ Ὑ6ΙΥ ρβοοὰ δΒ080 ὃὉγ ἰγαπυϊδεϊπς " ἀἰὰ 16 ΒΏΟΥ ἴῃ δηγίΐης 

οὲ Βο πα ἀγίνϑη ἰο βέγαὶ ἐδ᾽ ὅσο. 24 βοηθεῖν τῷ λόγῳ ἰε εαἰὰ, 
πιὰ ὁ κἰ πὰ οὗ ρεγβοιϊβοδέϊου οὗ ἐδθ λόγος, κ ὑπέμνησε αὐονυθ.--- 

καὶ ἱκανῶι ἐβ. 'αἰὰ 6 δυρροεί .εἷ5 Δγρυσηθηΐβ τε δα δίβοίοῦυ τθδ- 

8δοῃ 67 πότερον Ἡδιο ἢ Ὀερίηδ ἔπ0 ῥγθοϑάϊῃς αποδίΐο ἐδ τηϑὰθ ἴο ἂο 

ἀπὶγ ἴος εἰὲὴα 6160, δὲ ἱβ οΐοπι ἐμ9 6156 ἰῃ Ῥίδίο, 48 ἐκεῖνος 

᾿ δδ τοδᾶδ ἔθ δυὐ)οοὲ οὗ ἐδο τοϊαἰΐνο οἰδιβο, πῈ}}]6 Ἰορίς8}}γ ἱξ ουσὶε 
ἴο ὯὈθ ἐκεῖνον, 85 ἐδ) δι ̓ οοῖ οὗ {86 ἱπδηλιεῖνο οἶδῃδθ. 6 Πιίά(6]], 
8ε 194. 80 τοῦτο ὡς ἡδέω:-: ὅτι οὕτω: ἠδέωε : ΘΟΣΩΡ, ΟἸο, Ρ. 39, 
17, πἸἰ! ποίθ. 31 ἀγαμένως ἱ. 6. 11 ὁ6 πῆ ἀοἰἱσμέοα ἴῃ 

ὁ ἀΐδβρίδυ οἵ 6 βηραςὶ οἱ ὲα ἀϊθοῖ ]68.---τὸν λόγον ἀπεδέξατο 
ἦδ αἰ ΡῚῪ “βοσιωοηοαι δχοορὶς," " Ἰἰἰδίθηοα ἰο ἐμοῖσ σχϑδαβδοῃίῃρ--- 
ἔπειτα---ἔπειτα : ἔῃ: Ἰηοχὸ πδυδ] οοπείσ. που]ὰ ὃδ6 ὄπειτα---ἔτι δὲ καί, 
νυνὶ ἱπείδησοβ οὗ ἔ{πὸ Βδτ)θ ΘΟμδίσ. 85 ἘΘ ΠΑΥΘ ΠΟΙ 8ΙΘ Ὠοΐ ΣΆΪΘ: 
Βοίὰ Ηοΐπὰᾶ. δηὰ δὲδ}10. βανο οοἱἹοοϊδὰ ἃ βυβολθμξ ΠΌΤΟΥ, ἢ 
Ῥ. ὅ0, 7 χαμαίζηλο: " διῴρίον μικρὸν ἣ ταπεινὸν σκιμπόδιον᾽ ΤΙ αΘΏΒ, 

ὦ 6. ἃ κιπὰ οὗ ΙΟῪῊ πέοο!ϊ, 12 ἔοικεν : 85 Δῃ ουἱπαχὰ τηδτὶς οἱ στίοῖ 
δὲίδο ἀδαὶὰ οἱ μὶβ Ὀεϊονοὰ τηδϑοίοσ, 18 ἀλλὰ τί "πὲ Ἡδδὲ ἐμοῃ᾽ 
(σους 1 ἰο ἀο)} ΤΙΐδ 6} 1 ρέϊ 61] ῥῇγϑδθ ἰδ ΤΟ ΣῪ ἐσϑαπθηὶ ἰῃ Ρίδίο. 
1δ ὁ λόγος τελευτήσῃ " ἰξ ΟἿΣ διρυπιοιὲ 8 ἀοδᾶ," τὶξ ἰδ0 δβδῃθ 
Ῥατβοειϊβοδέίοι οἵ ἔδο λόγοι 86. ᾿8 θα ποἰἱοϑὰ δῦονυθ. 3 ἐδ1}}, 

ΘΟταρασοΒ [89 Θχρτοβείοσια ὁ λόγο! οἴχεται, ἐκφεύγει, σώζεται. 
17 ᾿Αργεῖοι: (80 εἴοτγ ἰδ ἑοϊὰ Ὁγ Ηοτοὰ, 1, 82: ἐμο΄ Ατρίνϑα βαυΐηῃς 
Ἰοεῖ ΤΏγεοα δὰ μοί δεδίε ὉΥ ἰδθ 1δοθαδοσωουΐδηδβ ἰοοῖὶς δὲ 
οαἷδι ποὶ ἰο οαὲ ἐμοὶξ μδὶν Ὀοϑίοσο ἔΏΟΥ δὰ χοραϊτοὰ ἐμοὶ ἀοίοαί. 

Ὑνγιίσεδ. ὙΟΙῪ Δρρεορσίδιοῖυ αποίοα Ῥὶαί. ΑΡορμίμορτα. Ἰζδοοι. 
418 σ, τῶν δὲ ᾿Αργείων τὴν προτέραν ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, 
“βᾳυμάζω" ἔφῃ “ εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ (Υἱξ. ἀνα) νῦν κρείσσονες 

ἐγένεσθε ἢ πρόσθεν ἥν," (0 ὙΠῸ Ῥσουοῖν πρὸς δύο οὐδ᾽ ᾿ρακλθε 
ὧο τοσυϊλομοὰ εἷοὸ ὮΥ οὗδιος πείίαχα, Τὸ σ0:8δ0 ἐδ ἐδδὲ ογϑῶ ὁ. 

- 
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ΤΟΔῺ οὗἨ ΤΟΙ πτοδὲ εἰσοιρεϊ τον δο ονγοσρονοσοὰ ὉΥ δαρασίοσὶἐγ οἵ 
ὩΌΙΣΩΌΘΣ. 41] τὸν Ἰόλεων: οἵ, ῬαΌδδΩ. 8, Ῥ. 369, Ἰόλαον μὲν 
δὴ τὰ πολλὰ ᾿Ἡρακλᾶ σνγκάμνειν λέγουσιν. ὝὮΘΩ Ἡογροῖϊοα τῷδ 

Δαδιης πὶϊὰ ἐδο Ἡγάγα, Ηονδ δοιξ δ ογοῦ ἰο δδαδὶϊ εἰπὶ ἰὼ ἐδο 
βρδυϊκ, δο ἰδὲ Ὧ9 Ῥῶδ δϑοσζωροὶ θὰ ἰο οδὶϊ ζὸσ ἰδ ζτίοηὰἃ Ιοἷδυδ ἐὸ 
διοῖρ εἶχα, ἕωε ἔτι φῶ: ἐστί: Ἡδοα ἐδ 9 δῦῃ δοΐα, ϑοοτ, 8δδ ἐοὸ ἀσίπὶς 
ὅλο νοΐδοι, Ὀ610ν 116 5, 

ΧΧΧΙ͂Χ.-- ΧΙ, ΥΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ἘῈΞ ΒυΟΟΣΕΌΙΝΟ ΔΕΟΟΝΣΝΈ : 
ΒΟΟΒΑΤΕΒ ἘΧΠΟΒῚΤΒ ΗΙΒ ΤΆΙΕΝΡΒ ΤῸ ΙΝΥΚΕΒΤΙΟΛΑΤῈ ΤΕΌΤΉ ΡῬΔΤΙΚΜΤΙΥ 
ΑΝ ΙΝΡΕΡΣΝΡΕΝΊΕΥ ΟΥ̓́ῬΕΒΒΟΝΒ ΟΝ ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΣΧΟΣΞΒ ΔῈΡ ὙΠΊΉΟΥΥ 
Δ ὉΕΒΙΒΕ ΤῸ ΡΠΞΑΒΕ ΟΒ ΒΥΛΕΤΙ ΔΝ ΔΌΡΙΚΝΟΣ, 

ΧΧΧΊΙΧ, Ρ. ὅ0, 2686 Βοῖκος ῥείπέβ μισολόγοι πὲ 88 δθ9 δδ5 αἷδὸ 
189 διλδίοφουῦβ δοοϑι πδίϊοι φιλολόγοι: Ὀυ Οὐἐξ!ης “Οἱ Αοοθηὲβ᾽ 
Ῥ. 319, ᾿υΒ|1} βαγβ ἐμαὶ φιλολόγος ποιὰ τηθδι ὃς φίλα λέγει, ΘΟΙΩΡ, 
δικαιολόγοε -- ὁ δίκαια λέγων, Δῃ:ἃ ἔθηο8 ἱὲ 10] ὁτ͵ ἐδαὶ πὸ ἐδουϊά 
δεοθῃίθαίθ μισόλογοξ, 47 μεῖζον τούτου κακὸν---ἢ λόγου: μισήσαε: 

ΣΔΟΥΘ οοστοοῖ Ἡουϊ]ὰ ὃ60 τούτου---τοῦ λόγους μισῆσαι, Ὀπὲ δο0 Εἱὰἀ6)], 
ἢ 168, Δ. 8. Ῥ. δῖ, 4 ὑγιᾶ σπουἹὰ ῬὈ0 ἔδ9 Ιηοσο τδαδὶ 
ἰο ἔοστα : Ὀυξ 5860 961, 8 129, 2.----ἔπειτα ἰδ δ πΏΘΤΘ ὙΘ 
βΒῃου]ὰ οχροοὶ οἱἐμο ν ἔπειτα δέ ΟΥ κἄπειτα : πὲ ἐξ ἰβ Ὁδ|2] ἱ ῬΊαἴο 
ἴο οτοἱξ 89 οορυΐα πὸ ξὰ ἐϊιΐ8 ποσὰ. 8.60 Ὀοΐον, 90 8, 14 ὥσπερ 
ἔχει Βα. τὰ ἀνθρώπεια. 15 Κ.1Δ11ν. οὐβοσνϑδ ἐμδὲ σφόδρα 4πα11866. 
χρηστοὺς καὶ πονηρούε, δὰ ποῖ ὀλίγους. Βυὲ πρδὲ ὯΘθ δαγε, ἐμπδὲ 
ὁὀλίγονε Βμουϊὰ Ὀ9 χΣηδὰθ ϑσωρμαδίϊο, βθϑσωβ ἔο ;Ώθ, 80 ἴα; 85 [09 οσὰθρ 
οὗ ποσχὰβ ἰβ δοποοζχῃθᾶ, ἐο ΔΡΟΪΥ σαῖμοσ ἰο ἐμθ ἔτο οἀὐοοϊλνοι ποῖ 
δου ὃθ ἰαΐκοι ἱπ δ Ῥσχοχζηδηὲ βθ:80, δῃηὰ ἔπος ἮΘ 08 ἀΐδρϑηδθ 

πὶ ἐδ οοπ). οὗ Ηοϊπάοτέ πο ποηϊοὰ ἐο ἀουδὶθ σφόδῥα. Οἱ, 
δἷβο ἀρρυϊοΐυβ᾽ τοπάδοσίης οὐ {89 Ῥαββαρο ἀθ ἀοοίσ, Ῥὶαὶ. 3, "Ὁ. 22, 
ἜΠ:Δ. εεὦ αἀργίπια δοποθ ἐὲ οἶκε τιεαϊοογίίαἱς ἀειεγτέμεοα Ῥαϊιοοα 
αὐἀπιοάμπι ταγίογεθαι, εἰ, μὲ ἐρε6 αἰξ, πιιπιεγαδίϊε8δ ἐδδ6 : 600 αἰξδηι 

φυΐ πὸ μῖαπο ορίϊηιξ πεὸ οπεπίπο ἀείεντίπξ οἶπέ, δεὰ φιαεὶ τπιοάίς 
(μεταξὺ) πιογαῖέ, ΒΪΏΤΕδ ἐ686. 47 ἴ, σοῦ προάγοντος Υ δεϊκϊη 
120 ΔΌΟΥΘ πῶ: λέγει. ὯΒ ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 80. ὅμοιοί εἰσιν (οἱ λόγοι). 
ΤΏ}9 δ110 γοσὺ ἴοχ (16 Βϑῃέθῃο9 8 ὙΔΈ Δ, Δ ἃ ἯΘ ὮΔΥΘ Π6ΣῸ ΟὯΘ 
οἵ ἐδο διυδοοϊυξμα πὐξ τ Ὡἱο οὶ ἐλ δέπάσας οὗ Ῥίαἑο ουρλὲ ἐο ὈΘϑΟσΩΘ 
(Ασα, ῬῬ. δῶ, 8 ἀντιλογικούξ Σ ΘΟΙΏΡ. Ὀοῖον, 101 χ, τὶ ξδ ποίθ. 
4 οἷσθ' ὅτι: Β60 ΔΌοΥοΟ, ». 34, 16. .7 Ἐὼρ: ἀτεχνῶς Ἰοϊμοὰ τὶξδ »χο- 
ΟΣ 81 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 869 Σ.. οχι Αροϊ, Ὁ, 8,10. Το Ἐαχὶρυδ τῶ βαϊὰ 
ἐο οὔδδσιοὸ ἐὲδ σασσοωξ δοόύθαὶ ἐΐχηθα τι ἃ αἰηρὶο ὧδγ (Ἰάγν, 29, ὅ. 
Οἷο. ἀθ Καὶ. Ὁϑοσ. 8, 10): Βοποὸ ἴδ ὑχουδεῦ εὔριπος ἄνθρωπος 
(ο δαποίο ἃ ῬΟχδΟΣ οἵ ̓ ἰσδὲ διὰ ομρησθ8}01ο χοϊη ἃ, 8 ἄνω καὶ 

ΣΙΔΈ. ἘΠ . ᾿ 10 
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κάτω στρέφεται 1Δϊ, " ἷα ἰυσηοὰ ἀρεϊὰθ ἄοπε,᾽ ἱ.9. 411 ἰδ Ὀτουρδὲ πο 
10 υξαπιοαί δοκίῃδῖοιι. 11 1. δινατοῦ κατανοῆσαι: ὃν δυνάμεθα 

κατανοῆσαι. 12 ἔπειτα αἴξοξ ἃ Ῥασζϊοὶ 4] οοῃβίσ. 888 Ὀϑϑὰ 
ποὐϊοοὰ ὈΘίοσθ : 860 οἱ Ὁ. 223, 18. 1δ διὰ τὸ ἀλγεῖν : ὈΘΟΔΏΘΘ 
8ο ἐδ διιπογοᾶ. 

ΣΙ, ν. ὅ2,22 ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 56. ἐννοῶμεν. Ῥ. ὅδ, 4 εἰ μὴ 
εἴη πάρεργον 'θχοορὲ ἐπδὲ ΤΏΔΥ ὨΔΡΡΘΙ ὉΥ ἐδθ παγ᾽ (( 617) -- εἰ μὴ ἐν 
παρέργῳ. 66 ἘἨϊάΔ6]1 ᾷ 706. ᾿δ αὐτῷ ἐμοί ἰδ τοῦθ δι ρμδὲ 6 

ἴδιδιι εἰΐμον ἐμαυτῷ διὰ αὐτῷ μοι: οἷ. βγίηροα. 320 ΞΕ, συνδιέσωσε καὶ 
τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. ἙπΞαϊιγὰ, 278 5, ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμέ. β 
θέασαι ὧι πλεονεκτικῶ:ι ἷἰΒ Βαὶὰ ἰἱγοηΐσα!γ “Ἰοοῖς μον 5618 ε}]γ." 
8 Ηϊτβοδὶς τοιυὰθ ἔσται, θΒ69 δῦονο 87 Δ διὰ ΚΕ. 9 ἀλλ’ οὖν - 
“π|1}, ἔθ: δὲ 1ϑαδί:" ἀλλά ἰς οἔΐοιι ἰουπὰ ἰῃ δὴ δροδοαδίϊ δίϊοχ ἃ 

δοῃίθηοθ ΜΠ} εἰ, ΘΟΙΏΡ. 0.8. Ῥτοίαρ. 8582, εἰ μή ἐστι τοῦτο τὸ πάθη- 
μα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί; 10 ὀδυρόμενος ὧἀοδ8 ποὲ 
δοιὰ ἰ0 Σ20 ἰ0 οἷνγθ [89 86:60 χοηυΐϊτοὰ Ὦθσθ. ΟἿΔΙῪ ἐγαῃδϊδίεβ 1 .ὄ 
81.411} Ὀ0 1056 ἀἰδασγθθθῦϊο ἐο ἰμοθθ Ῥγϑϑεηξ ὉΥ ΤΩ ἰδιηθηίαίίοσιβ.᾽. 
Βαὲὶ εὶβ 68 ΟἿΪΥ ΣΏθ8Δ "͵6586 ἀἰδαρυθθαῦϊο Ὀοοαῦβο 1 Ἰαιηθης," 

ΜὮΣ19 ἤοογ. δοσέδ  ΕἾΥ ΣΩΘΔΏΒ ἰὸ ΒΥ ὈΘΟΔΌδΟ 1 ὧὅὄο ποὲ Ἰατησηί.᾽ 

ΟομΡ. δ: διιδιοθοῦβ ρβϑδβδδρὸ ϑγιωροιβ, 176 σ, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ 
μεθύσκεσθαι, οἷόν ἐστι, τἀληθῆ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής, πιΐπιι8 

πιοϊδοῖι ἐτο, οἱ ἀε εὐγνίείαίε πϑέγὰ ἀΐχετο. Τ]ιϊδ ΣΘΑΒΟΙΪΏ ῬΤΟΥ͂ΘΒ 

ἐο ΤΥ υὐἱηὰ ἰπδὲ ὁ 1110 ποτὰ 126 ἄσορὲ οπὲ Ὀοίοτο ὀδυρόμενον, 
ῬΟΙΒΔΡΒ μὴ ΟΣ ἤ. 1 ἰδ ὙΟΣΥ Βιγδηρο ἐδδὲ πὸ οαὐἑΐος βῃουϊἃ ὮδΥθ 
οοπδίἀοτοᾶ ἐπ Ῥδεβασὸ ἀθδοσυίΐμς οὗ ἃ ποίθ. 11 ξυνδιατελεῖ 
ἷς ἐπὶ. “ἨΠῚ σουλαΐμ." 18 ἑαυτόν κἰαπιὰδ ἴογ [00 σαί Ῥϑυβοι 
ἐμαυτόν, 5600 δὔοτο 78 5 δὰ 10] ἢ» ῬὈΘΙΟΝ. 10 τὸ κέντρον 
ἐγκαταλιπών: ΔῺ ὉχΩϊδία Κοα 9 δἰ πο ἰο ἘΣ ΡΟΪΐ δ᾽ ̓ ἰο5 δϑοτιξ 
Ῥεσίοἶοα οὕτω: ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοις (οἷ. Οἷο. ἂθ ΟΣ. 8, 84). 

ΧΙ; ΧΤΙ͂Τ. ΔΗΟΟΜΕΝΈ ΣΥ̓: ΤῈΕ ΒΟΥ, 15 ΒΗΟῪΚΝ ΤῸ δὲ Δ ῬῈ1Ν- 
ΟΙΡΙΙΣ ΑΧῸΡ ΧΟ Δ ἩΔΈΉΜΟΝΣΥ, 15δὲ, ΔΒ ἘΠῚΒ ΔΕΒΌΧΡΤΙΟΝ ΜΟΥΣΌ ΒΧ 

ΣΚΟΟΧΒΙΘΤΕΧΙῚ ὙΠ ΤῊ ΟΟΤΕΙ͂ΧΕ ΟΥ̓ ΒΕΜΙΝΊΒΟΚΝΟΕ, 2η, ΒΕΟΑΟΒΕ 

ἘΠΕ ΒΟΌΣ, ΒΟῈΒ ἈΟΈ ΔΌΜΙΤ ΟΥ̓́ΣΕΟΕΕΕΒ, ϑ:α, ΒΕΟΔΌΒΕ ΤῊ ΤΉΞΟΕΥ 
ΟΣ, ΑΥΤΕΒ ΔΙΔ,, ἘΞ ἹΝΒΟΣΕΙΟΙΒΝΈ ΤῸ ἘΧΡΙΔΙΝ ἘΜῈ ΥΛΟῚΤΒ ΟΥ 

ἸΗῊΞ ΟΑΒΈ, ἸΗ ΒΟΌΣ, 18 ΣΥΜΟΒΈΔΙ, ΔῈ ὉΙΥΙΝΣ ΔΝ ἸΙΩΒ ΒΟΝΣΝΑΧΈ 

ῬΒΙΝΟΙΡΙΣ ΤῈ ΤῊ ἘΧΑΝ ΒΕΙΝΟ, 

ΧΙ. ». ὅ8, 2] ἀλλ᾽ ἱτέον “1οὲ τ Ῥορίχι᾽ «ἴωμεν δὴ κιτιλ. Δρόνθ 
Ἵ8 σ. ἔοσ [89 δογμάοΐοσι ἱπ ἔπ ποχὲ δοπέθμοθ 3811}. οόσαρ. Αροὶ. 
88». Ῥτοίας. 888 ο. ΒοΡ. 8, 412 σ, 44 ὅμως ἩΪ ἃ νασέϊοὶ ῃ]θ 



ῬΗΔΕΡΟ. 147 

..88 ἐΐ:8 6212 0 Β6ΏὯ69 88 καίπερ ἩΐΠῚῈ ἃ γνασὲ. “δἰ πουρδ᾽" ὁξ “ἴοσ υ]] 
ἐαἱ ἱξ ἰδ. ον. Ῥμὲϊοῦ. 13 5, Χου. Ουσ. ὅ,1,36.Ἡ. 45 ἐν ἁρμο- 
γίας εἴδει οὖσα Ξε ἁρμονία οὖσα, ΘΟΣΡ. Μόϑποχ. 3491, ἐν πατρὸς σχήματι 

καταστᾶσα ἡ πόλιε. 47 ἀλλὰ δο. φάναι, 8, ὙΟΣὉ ΘΑΒῚΪΥ δυρρὶ ἰοὰ 
ἔγτοσα 6 ρῥχϑοοϊῃᾳβᾳᾳξ ξυγχωρεῖν.---ἄδηλον ἰΒ οοπείχυθἃ πιὰ μή, 
ὈΘΟΘΌΒΟ ἐὲ 888 δἱπλοβὲ ἔδ:9 Ὠοξΐουι οὗ παντὶ φοβητέον. Ῥ. δὅά,8 
οὐδὲν παύεται " οα.566 Ὡοὲ ὁπ ὃἱὲ :᾽ οἵ. 100 5, ἅπερ... οὐδὲν πέπανμαι 
λόγων, δοὰ Ἐϊὰΐ611 8 . 13 θαυμαστῶς ὧτ: οοτῃρ. ότι. ὃ 

404, 18 7δε ἡ οἴησις, τὸ---εἶναι : Ὀοΐον, 94 Β, ἯὙΘὁ δᾶγθ ἰῃ ῃσθ9- 

ΟἰΒΟΙΥ ἐπ βδῃῖθ ἸΏΔΏΠΟΣ δὲ Ἰωδηϊξἷνο βοοΐθηοθ δὐἀθὰ 8δ5 ἰδ; 
Θροχοροϑὶβ οὗ ἃ βυϑδεῖ. Ἀζὅ(Ὧ40 ἐξυγκεῖσθαι ἰ8 ἐδ9 Αἰἐΐο ἔοχτα ἰΏ- 
βἰϑδὰ οὗ ξυντεθεῖσθαι νοΐ πουϊὰ, μονονοσ, ΡῸ πδοὰ ἰῃ Ἰαΐος αϑοὶς 
ΟἿΪΥ: ἐπ ΣΟΥΘΊΤΟΣ οὗ ΣΩῪ οὐἰέοι οὗ ἔμ ΔΡΟΪΟΔΩΥ͂ ἐπ 09 Οδιυιῦσ. 
ὕοΐν. Οδζοιίο 1869, πο. 23 Μ|6]1] Θοσρδτοβ θοα. 798 Β, γόμων... τῶν 

ἐν ράμμασι τεθέντων τε καὶ κειμένων καὶ τῶν ἔτι τεθησομένων. 
4] ἀποδέχεσθαι ἰα οομείχυθα ἩῈῈ δ σοι εῖνο Ὀοΐον 96 ΒΕ; ἨΘ τοΐϊρδξ 
079 δῃὰ αἰγϑοὶγ δἰξοσσασαβ, Ἐ, 8160 ἔδκο ἐΐιθ δοχιβέσ. 88 ἃ ρθη εὐνθ 

Δυθοϊαέθ. 3.60 261 ᾷ 48. 424 ταῦτα τοίογ ἰο [26 Ῥχουΐου 5 
δδδοσίϊοῃ ἐμὲ ὩΑΣΔΟΣΥ ΜᾺ δοϊηροβϑὰ τσίοῦ ἰο ἔδθ ἐπίηρα πο ἢ 
ΜΟΙ Γοαυϊγοὰ ἴον ἰἐ8 δοσωροδίξϊοῃ. ξυμβαίνει, 88 ἫὙΘ ὮδΥΘ Δἰτεραν 
μιδἃ οοοαδίοι ἐο Οὔδθσυθ, ἀθηοίθβ ἰορίδαὶ ΘΟ θα 0:06. 47 ἐκ 
τῶν οὐδέπω ὄντων νΥἱξι 09 Ὀοὰγ δηὰ ἐὲβ οογηροημδαξ Ῥασίδβ. 28 

τοιοῦτον ᾧ ΞΞ τοιοῦτον οἷον ἐκεῖνο ᾧ: Ἠοϊηᾶ, αποῖοα ΒΘΡ. 1, 849 ν» 
τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὑτῶν οἷσπερ ἔοικεν. 8.00 291, 8 ὅ94, 2 
Οδ 6. 8. Ῥ. δδ, 9 ἄνεν ἀποδείξεως πἰίμουξ 4 δέτίοὲ Ἰορίοοὶ 
ἀοταοπδίχαιϊος, μετὰ εἰκότος τινὸς “ὙΛῚῺ ἃ οοχέαϊῃ διαουμπξ οὗ ῬχΟθθ» 

Ὀλ γ᾽ πὲ δὲ βῃου]ὰ Ὀ9 ἐδουφσῶὶ οὗ ἐπ θ980 δυσυχαοιίε, ἰς βἰαιεᾶ 
αὐγθοῖ αἰξοσπτασᾶὰβ; ῬΙδίο σηΐϊρξ ἔλα μανθ δοπέϊπθὰ καὶ εὐπρε- 
ποῦς (οἱ, ΤΏυο. 8, 88 τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγον ἐκπονήσας παράγειν 
πειράσεται), Ὀυξ τχοίοσα ἐΐθ ὨὩοσὰ (ῦ. 8, 11 ἡ εὐπρέπεια τοῦ 
λόγου). 13 ἀλαζόσι ' οοοίδι:᾽ ἀλαζιόν, ψευδής ΤΊΠΔΟΌΔ. 18 

αὐτῆς ἔστιν "ὈΘἸσηχα ἰο δ6χ." 1090 ἱκανῶς “οὨ Βαξἑαίδοξοσγ 
οΥἑάθῃοθ.᾽" 

ΧΙ ΙΓ, ν. δῦ, 28 Ομ παρά δος ἄλλο 500 961 ᾷ 0837, Στ, 8 σ. 
20 ἡγεῖσθαι "ἰο ἰακο ἐδ 1οδἃ᾽ δΔηιὰ δο ἰο ὃΘ0 Τοῦ ἰο 8060 ἐδίηρε, 
Ῥ. δῦ, 1 ἐναντία Βηουϊὰ ὯὍθ ἰοἱηθὰ ἩΐΐῺ κινηθῆναι ἣ φθέγξασθαι, 

8 ἐνδέχεται "ἷἰξ ἰδ Ῥοπαὶ 010:᾽ ἐδ οτἱ ῖχ6] σχρσοβδίοι Ῥοίῃᾷ τὸ πρᾶγ- 
μα ἐνδέχεται “ἐδο [πίη ς δ] 1ονβ.".------ μᾶλλον "ἷῃ δ δῖσθοΣ ἀθατθο, 
ἧττον "ἷὰ 8 1088Ὸζ ἀθᾳξοθ." 0 τοῦτο ὥστε: ΘΟΙΏΡ. Ῥαϊον 108 5 
ὙΏΟΣΘ ἯΘ ὮΔΥΘ ἐδ: 9 ΒΩΙῺΘ οοποίχτιοίΐοῦθ,. ὥστε τοϊαδ δἰ8δὸ ὁ οχαὶξ- 
40ἃ,.....τΟΨκα] κατὰ τὸ σμικρ. “ΟΥΘῺ ἧχι ἔδ:0 διλα!οαὶ οχίος," ΤῈΘ 

10-- 



118»ϑ ΧΟΤΕΒ.: 
ᾳασείξοει ἰδ: δῶσι 010 800] Ὧ6 τηοε9 ἃ δου] ἐδδη διοίδοσ, ᾿πδὲ 85 016 
ῬΒΔΣΤΘΟΣΙΥ͂ ΘΔ ὮΘ ὩΔΣΤΩΟΣΥ ἐπ Δ πἰσῆοῦ ἄσρτοῦ ἴδῃ δηοίθον})} [π 
οοπδέϊἑαϊπα ἐπ0 τοδάϊης οὐ ἐπ μαδδαρο, 1 δυὸ ζοϊ]ονοὰ ὕδῃ 
ἩἨουδβαθ᾽ ΕΒ Θοπζθοϊαξοβ ἐῃ Ὀτδακοίζησ μᾶλλον δὰ δἀάησς ψυχὴν ὈοΐοχθΘ 
ψγνχῆν, ἩδΙοῖ ΘΟΘΙῺΘ ἰο ὯΘ ἸΘΟΘΕΒΩΣῪ ἐπ δοοοζύάδῃηοθ τέ Ρ᾽δίο Β 

ὯΒΔ(Ο: 8600 ἀΐγοοίΥ Ὀ6]0νν Ὁ διὰ οἶποῦ ἐπβέβῃϑοθ οοἱθοίϑὰ ὈῪ 3.411. 
οἱ ΗἾΡΡ. χτηδὶ. 309». ΤΏ οχρ διιδίϊοι ρίνϑῃ οἵ ἐδθ σβὲ μᾶλλον ἱβ, 
Ι οοκοδδ, Ρουθ εγ ππὶη 6111] Ὁ]9 ἐο ταθ: “πὶ δου δ ἴθσο τοδρὶβ 1118 
δία! τηδρὶβ οἱ ΤΪΠΌΒ 86 χοϊποχὶ στα Πο6 ἐρβῦπι δἰ, δηϊυυ .᾽ 
δὰ 1 αἰ παγα ἐδιεθ ἰο ὉΘ 8 ΒΌΣΟ κἷσῃι οὗ ἃ ποι τοδάϊηρ, ἱἦ (αἰηκίησ 
ΟΥ̓́ΣΣ Δῃ Θχρ᾽διηδέϊοι σίγα οὗ ἐξ ὮὉΥ ἐδ ἀοίομοτα 68 1865 ἐδ ΣΟΔΘΣ 

8 δοδδοδο. 16 θεμένων " Βοάϊ, γε. οἱ ὕοι. Π Τοῦ., ᾳαοὰ ορῸ 
αυἱάσθηι που Ῥζοδδγαοσίσω, βοὰ Ἡθσχω. σϑοϑρὶς,᾽ ΒΤΑΣ,Β.; ἐξ νουἹὰ ὃΘ 
ἐπ ογοαίξδης ἰο κηον βὲ4110.᾽5 ΣΘΆΒΟΏΒ [07 σα ϑοϊ πα, θεμένων, ὯΒ ὙΘ 
μιδνθ δῇ δ δϊοροῦθ ἐπδίδ:οο ἀὐσθο  δίδοσπουα ἰ. 238 ἰῃ ὑποθέμενος. 
Ω5 ἔστιν "ΤΩΘΔΣΒ᾽ ΟΣ “δἰ σοΐθοα,᾽" Ῥ. 67, 18 γνχαὶ πάντων ζώων : 
60 δοπδοσῦθηοθ οὗ ἔδθ Ὠγροίμοεΐα οὗ Ξἰχπνΐδδ που]ὰ ὃθ6 ποὲ ΟΣ]}Υ͂ 
[89 οὐϊλἑοταϊέοι οἱ ἔδο ἀ:δέϊποϊΐοιι Ὀοέτθο [86 Υἱσέυθουα δὰ ἐἢ0 
Υἱοίουβ, ὈυΣ αἷδο Ῥοΐνθϑι 8 δηὰ ἐπο ἸΟΟΣ διιΐμ)α 8. ΘΕΡΡΌΕΒ. 
4] πάσχειν ἃνεεὄτι ἂν ἔπασχεν ὃ λόγος "ἰδὲ ΟἿΣ δγσυμιοηξ πουϊὰ 
ΘΟΣΩΘ ἰο ἐλιὲα τί 8 0]9 Ῥοδλιίοιι.᾽ 
ΧΙ, ν. δ7, 24 τῶν ἐν ἀνθρ. πάντων ἷβΒ ἃ ῬΑτ ϊνο φδαϊεἶνο 

Δοραπάσης οἱ ἔσθ᾽ ὅ,τι ἄλλο, 80 ἄλλα μυρία : ἴον [80 Θομδίγ. 
860 Ἐ. ΟἹ ΑΡοϊ. Ρ, 87, 19. Ῥ. ὅδ, 4 οἷς ἐπινγείνοιτοΞτε τούτοις ἃ 
(460. ἀοίοσῃ.) ἐκιτ.---ἄλλο ὁτιοῦν πάθος κιτ.λ, τι καὶ ἄλλῳ. φτινιοῖν 
πάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοιεν. 9 φησί τις "οοάθτῃ ἐυχγ9 4πὸ φαμὲν 
ἀἰοίττ οδὲ,, ππην.: 1 βμουϊὰ ταῖμοσ ἐπὶπῖς ἐπὶ φησί τιξ Ξε φασίν; 
Ῥὰξ δὲ Δ.Ὺ σαὶ ἔπ 610 ἱβ 0 σϑοδοὺ ἴοῦ ομδηρσίηρ φησί πϊ| ΒΙῸΣ 

᾿ ἦπίο0 φήσει. 10 ὀλίγου: 5800 Δῦογϑ 80 α. 14 ταῖς ἐπιθυμίαις 

κιτιλ.: (686 ἀδεϊνοβ δῖ ποῖ βουοχῃθὰ ὮΥ νουθετοῦσα, ΜΟῚ τοὺ 
Σαῖμοσ τοαυΐσγοα ἐδο δοο., Ῥπὲ ὮΥ ἀπειλοῦσα : ἱπεέδτιοοδ ΔΘΙΟβΟυ5 ἰο, 
ἴδο »τχοδοηξ 6880 Ὦδυθ Ὀθθῃ 6ο ]θοἑϑὰ ὈΥ [8.6 οοτησαθηδίογε: [θΟΟΣ. 
Ασϑοραδᾷ. ὃ 48 ἐν τοῖ: ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θανμά- 

ἕοντες καὶ ὁμιλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις νρωτεύονται, ΤιγΒὶθ5 ἴῃ Απάοο. “΄ 
ἃ 88 εἰς τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντία: ἀφῖκται ὥστε καὶ παρασκευάζεται τῇ 
πόλει καὶ πράττει καὶ ἤδη δημηγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀποδοκιμάζει τῶν 

ἀρχόντων τισί. ἘΞΙΆΡΟΙν, 81411}0. δὐὰβ Ῥίαϊο Τορα. 11. 9845, 12, 

96έ 5; πὶ ἔδο ρδδβαρὸ Ὑζολ Ὧ9 ᾳαοΐοδ ἔζοσα βόρβοοὶοβ, περ. 

6387, καὶ συμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας, Βαα ποϊμίηρσ ἩΒΔΊΘΥΟΣ ἰ0 

ἂο τπἰῖΐξι ἐδΐα γνοίης, ὃς Ὑ Σ᾽ 5 ποῖθ ἩΠ νῸ βυδιαίοπξ ἰο δῖον. 

Βαεὶ οὐὰ Ῥτοίδᾳ. 827 Δ, καὶ ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶ 
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αὐλοῦντα, ἩΏΟΣΘ τὸ δμουϊᾶ οχροοὲ ἔδο ἀδὲϊνο πῃ δρτϑοϊαθαὶ ἩΪΕ ἐπ- 
πλήττειν. 17 οὗ (Οάγει. « 17) λέγει τὸν ̓Οδυσσόα "Ὧ καγε οὗ 
Ὀϊγεθοδ:" ἴος ἐδθ δομσίσ. θοΡ. δῦουθ 79 8. 20 ὡς τὶ ἐδ0 

δοιϊεΐνο δῦϑοὶ. ἱποίοαὰ οἵ ἁρμονίαν εἶναι : 88 ἦξ ΔΡΌΘΔΣΙΒ 8 ἑδυουχίξο 
δοπαῖς. τὸὴϊὰ Ρίαίο. Ξ514110. οοἱϊθοὶα ἐμθ [01]. ἱποίδηοοδ: ΟΥαΙγ]. 
489 σ, διανοηθέντε:ν.--«ὡς ἰόντων ἀπάντων καὶ ῥεόντων. Ἰιορᾳ. 1, 634 5, 

μκὥ»--λέγει: ὡς τοῦ Μίνω φοιτῶντος πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἑκάστοτε 
ξυνουσίαν; ῬὨΪ]. 16», ταύτην τὴν φήμην παρέδοσαν ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν 

καὶ ἐκ πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἶναι. 41 καὶ οἵας ἄγε- 
σθαιΞι καὶ τοιαύτης στε ἄγεσθαι. 48 καὶ οὔσης κιτιλ, ᾿ΔΙἰπουρδ 

ἐξ ἐε.} 24 ἢ καθ' ἁρμονίαν "ἴδῃ ἐπ [ἢ ΣΩΔΏΠΟΣ οὗ ὨΔΣΙΊΟΣΥ:" 
4011 ἃ 629, 8 οσ.ἁὡ ΒΒ ἀ46]1 ἢ 166 (Ὁ. 182). 

ΧΙΙΝ-- ΧΙ ΤΧ. ΦΙΟΒΕΒΒΙΟΝ ῬΒΞΡΑΒΙΧΟ ἘῈΞ ΔΙΒΗ͂ΞΒ 10 ἘῈΣ 

ΟἸὨΣΚΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΕΒΕΒ ἩΈΙΟΕ ΙΧΥΟΣΥΕΒ ΤῊΣ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΑΌΒΑΤΙΟΣ 

ΣΝ ἸῊΞ ΟΒΠΑΝΟΣΒ ΟΑΙΣΕΡ ΟΣΝΕΒΑΤΙΟΝ ΔΝᾺΡ ΨὈΣΞΒΤΕΌΟΤΙΟΝ, ΣΕΥΣΕῚ 

ΟΥ̓ ἸῊῈΞ ἸΗΣΟΒΙΚΘ ΟΥΡῬΒΕΥΙΟΌΒ ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΞΕΒ, ἘΒΡΕΟΙΔΣΙ͂Υ ΟΣ 
ΑΜΑΣΛΑΟΟΒΑΒ ἨΠῸ ἫΔΒ ΜΟΊ ΟΟΝΒΙΒΤΕΝῚΕ ΙΝ ΑΡΡΕΥΙΝΟ ΤῊΒ ῬΒΣΙΟΙΡΙΣ 

ἘΞ ἯΛΔῸ ὉΙΒΟΟΥ͂ΣΕΕΡ, ΙΝ ΟΡΡΟΒΙΤΊΟΝ ἘῸ ΤῊΞΒ ΣΕΥΒΙΟΑΙ, ῬΒΙΝΟΙΣΙ͂ΣΒ 
ΟΡ ῬΒΕΥΙΟΒ ΡΕΣΣΟΒΟΡΗΞΕΒ, ΤῊΞ ἘΕΟΚΕΒΒΙΤΥ ΟΣ ἹΝΤΕΙΣΣΟΤΌΣ ῬΒῚΝ- 

ΟἸΣΙΕΒ 18 ῬΞΜΟΝΒΤΕΑΤΕΡ. ἸῊΞ ῬΕΙΧΟΙΡΙΩ͂Ι ἘΗΑΈ ΤῊΣ 2524 ὈΝΌΚΕ- 

Σ115 ΔΙΙῖΙ͂, ῬΗΈΝΟΜΕΝΔ 18 ἘΝΟΌΣΟΣΡ ΑΝῸ ΣΙ ΌΒΙΒΛΔΈΚΡ ΒῚ ἘΣ- 
ΑἾΣΣΕΒ. 

᾿ ΣΙΝ, ν. δθ, 1 τὰ ᾿Αρμονίας τῇς: Θηβαϊκῆει: ἨἩτιτλοιΐα, ἐδ6᾽ 
ἄδλυρσοῖος οὗ ὕἴομαβ, τῶ ἔδο πὴ οὗ Οαάτημβ, ἐπ9 ζουπάον οἵ ΤΘΌ68. 
ΤῺ6 δοσωρασίβου οὗ Κίσουνδα Ἡλι Ηαστοουΐο δηὰ οὗ Οοὐο5 ἩΣῺ 
Οδάσμδ [86 ῬυΣΣἸοϑἃ βΒο 9 σοχηχηθηξαίοσβ, δηἃ Οἰγτορίοδοσιθ ὅπδα 
ΟΥ̓́Θ ἃ ὙΘΙῪ ΤΩΥΒΙΐ6 580180 ἰῃ δ; [0 ΙΩ0 ἐξ ΒΟΟΙῺΒ ἰο ὃθ ᾿ὲξεῖθ Σροσθ 
[ΔῈ ἃ οἱ] ἰοῖο: βἰγηταῖδα δῃμἃ ΟθΌ68 δ͵θ, 88 ἫΘ ὮΔΥΘ δΒ66Ώ, δπι- 
ΒΟΡΑΣΔΌΪΘ ἐοηδ, δοιὰ κέϊοὶς ἰοσοῖθοσ ἱπδὲ 1ἴκὸ σδη δηῃὰ '"τΐο. 
δι411». δργβ ' τὰ Ἰζάδμου νοοδὲ Οοὐοέΐα χαέϊοσιθτ ααὶ οοποοδβδβοσαὶ 
αυϊᾶάθτιρ ΔΏΪΤΟΟΘ ΘΟΣΡΟΣΘ 0686 ἀἰυςαστιίίοσοθ, ϑοβάθσω ὩΣ πδΣα ἐῃ- 
ἰοχέξυχοδ 0656 ποραγοσαὶ, {116 ἰδοϊ ον, 1.666 ἀἰΛιοΣ]οΣ δὰ χαοΐο 16. 
ἄμσστα ἔξ, «ὐδιροῦσοσα ζδοὶϊο 1116 Ὡχοσὶ, ᾿ἰδθὺ χηδσίίο ἐχίυξίοΣ." 
Σ ἀουδὲ ἐξ ἐλι8 Ὀ6 ἔχι!θ; ϑοσωσαοι χροσίθῃοθ δθον 1 ἑδίηῖς ἔδδὲ ἰἐ 
ἐδ ἴδσ τοοσὸ ἀἰδῆσυϊἐ ἰο ὀΘουοθ ἃ ποσαδὰ [Ὧ 8} 8 ΣΙ. 
ὃ θαυμαστῶ:τ---ὧε παρὰ δόξαν: ἴοΣ ἰ;9 ϑορατοείοαι οἵ ὧν ἔα ἐδο 
δὰγ. ἰο νϑὶοῖ 1ὲ ὈΘΙΟΏΘ 5 Θοχαρ. Ὀθΐον, 99 υ, ὑπερφυώε μὲν οὖν, ἔφη, 

ὦ: βούλομαι. 102 Δ, θαυμαστῶς γάρ μοι δοκεῖ ὡς ἐναργώ;ν--εἰπεῖν 
ἐκεῖνοι ταῦτα. ἈὈἈᾳἀἔ ΤΊΔῺΒ), “1 πομϑοχοὰ δὲ Ξἰτοχοΐδδα' οσρίδηδίϊου 
φθχι ὯὨ0 αἰαἰοᾶ ͵ἷ5 ἀου να." Το δοσιέθαοθο πουϊὰ ὃδο βσυβοοῖδοσ ὮῪ 



1580 ΝΌΤΕΞΒδ. 

δὰτοϊἰϊτς ὅ, τε πὶ Ἐοτδίοσ, Ἠοίπάοσί, δὰ ΗΣΥ ΒΟ. ᾿ 
ᾧ χρήσασθαι τῷ λόγῳ, " ἴτο ἀθ4] τὶ ἐμ9 Δερατηθη, ὁ. 9, Ἴο ἐχοίαίο" 
ξε. 8 Ηἴΐρρ. τοδὶ. 299 5, ἀλλ᾽ ἔχεια τι χρῆσθαι τῷ λόγψ, ἥ τι καὶ᾿ 

ἄλλο ἐροῦμεν; (1 δοοοχάδηοοθ ΠΕ} ἐπ 8 μδδδαρὸ Ηϊσγθομίᾳ δάπιϊἐθ 
χρῇσϑαι ἰπ ἴθ ἰοχί οὐ ἔδιθ Δα μοσ ἐὺ οἱ ἑπΐοσίοσ στω58.) Τμθδοίοὶ. 

166 8, τί γὰρ χρήσῃ ἀφύκτῳ ἐρωτήματι; 11 ἡμιῶν ὈΘΙοΩβΒ ἴο 
χὸν λόγον.--- βασκανία [αδοίπιπι: ἰὲ ἰδ ΔῺ ἰὰ68 ὙΟΙῪ σοταγοι Ἡϊΐὰ ἐδ 9 
διυιαϊοπέθ, διὰ ἡτπδὲ 86 οοχωσοου ἩΣΕΝ σηοάθσχη πδέϊοσ ἐμὲ Ὀοσδέϊης 

ἐδ Ῥυπίομοα ὉΥ ἐπ0 ροὰδ διὰ οδίϑϑα σοϊδίοσίσῃθ. Τὲ ἱβ πϑϑὰ θ88 
ἴο ἐσοῦ 9 ἐδο χοδὰοσ πὲ ἐπ9 ργοδὲ στο οὐ Ῥαββαζοβ ἐῃ ἩΔῚΟὮ 
ἔδιο βασκανία ΟΟσΌΣΒ; ἐδ χαοξϊνθ ἰδ αἴ τα ἔθ Βα 110 88 18 οοπίαἰϊῃθἃ 
ἦη, Βορδοοϊοι' πο}}- Κοοπη ποκὰβ Ζεὺς μεγάλης γλώσσης κόμπου: 

Ὑσχερεχθαίρει. ἴῃ ἐμο ΒΡ. ὅ, 461 Δ, βοογ. βαγ5 προσκυνῶ δ' ᾿Αδρά- 

ότειαν, ὦ Γλαύκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν. ΟὐἸΩΡ. ορα. 4, 717 νυ. 

Ἑοσ μέγα λέγει» 860 ἢ. οἢ Αροϊ. Ὁ. 6, 22. 13 ᾿ομηρικῶς " πὶ. 

Ὧλο Ηοτοοσίο Ρ χαδθ ἐγγὺς ἱέναι᾽ (Π. 4, 496. ὅ, 611. θ, 143), δηὰ οἵ 
Θυῦτθο δαϊεΐης ἐ.:0 δοϊΐοῃ ἕο ἐμο πογά. 15 ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι 
'» ἄξιον λέγει: ἐπιδειχθῆναι, “ΟΡΟΣΔΟ ῥχοϊίαχη ὁ05880 ἀἷοὶβ τὲ ἀθσηοχι- 

δἰγοίυτ.᾽ ἐπιδεικνύναι " Υνἱ οεἰεπεπαϊ Δὸ ἀειοπείγαπαὶ 68. οΘομμἀλοίοι!θ 
δία!θ ηχὸ πδυσρασὶ νἱἀοίας, πὲ εἰμπλαὶ 1π αἰΐαιο Ἰοοο τοὶ δυρυσηθηΐο 

᾿ φυθαὶδεὶ δαξ οοίοεὶβ, 4π60 εαπξΐ οχροαΐίδ, αἰϊαυϊὰ δἀὰὶ εἰ συϊδοοία;." 

ΒΊΑΣ... Ηἰτβοδὶα τοιὰβ ἐποδειχθῆναι ἩϊοΙι 6 Δ'δοὸ σίνοι ὈΥ ἐδ9 
ΖΩ8. ᾧ. 18 διαφερόντως ἱ. θΘ. ταῦτα}. ὈοίίοΣ.--ν ἄλλῳ βίῳ “ἴῃ ἃ 
αἀἰδοτοιςξ Ῥυγευὶϊέ," ποὶ ἐμ ἐμδὲ οὗ ἃ ΡΠ] οθόρῆοσ, 20 τὸ δὲ ἀπο. 
φαίνειν κιτλ, ΤὮΘ δΒ0Ώ80 οὗ ἐλ οἰΔ80 ἐδ ΟἾΘΔΣΥ ΘΟ, ὩΟΣ ὧοε8 
ἔδιο οομείσ. ἀουΐαῖθ δὸ σοῖο ἔζοσα Ῥδίο᾽ Β βΘΏΘΣΑΙ δ γ}9 88 (0 78} 
1δο οἰδηροβ ἩΠ16 ἢ πδνθ 60: Ῥχοροβϑὰ ὈΥ Βοζὼθ οἱ ἐπ οάϊίοτε. 
ΤΏ ΟἿἿΪΥ ἱστορυϊασὶ ἐγ οομιδίδίβ ἰὼ ἐδ ἐπίθστυρίίΐοι οὗ ἐμ ΘΟ; Βίτσ. 
δἴϊοσ [λ:ὸ τοῖν κωλύειν δοοοσάϊῃσ ἐο πϑλοι τ’ βου] ὰ οχρϑοῖ οὐδὲν 
κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ὅτι πολυχρόνιόν τέ ἐστι ψυχὴς--- ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀθανασίαν. Τἢιο δοοομὰ ἐπέ, μηνύειν ἱξ ἀθραηάοηῃξ οὐ κωλύειν: 
ΘΌΙΩΡ. 8: ΔΗΔΙΟΡΟΊΒ ἐπδίδοθ ἐπ ἔθ Αροϊ. Ρ. 16, 23, ποΙο πὸ μδτὸ 
ἔπο Ῥασεϊοίρὶοσ, [0 βτβὲ βυθοσάϊπαίθ ἰο ἐϊιο βοοουὰ. Τὴθ Ὀορίῃ. 
εἰης οὗ [Π0 δαηίθῃοθ βου Ὧδο χϑομδοσοὰ ὁ 88 σορασὰβ ἐπ Ῥχοοῖ - - 
ἐμαὶ," ᾿ς ΔΒ ἐφη--ἀπολλύοιτο, ἴον ἐμο ορέδεϊνο πὲξπουὲ ἄν 5βθθ 
Ὡ. ὁ. 86 Α, δῦουτθ. ἘΝ γείοα οἷ ἐγβΏθρΟΒΟΒ ἴδ 9 ἩΝΟΪΘ Ῥβδβῆδβθ μὴ 

᾿ (80 86 Ἡχὶἐθδ 705 καὶ) ταλαιπωρουμένη--- ἀπολλύοιτο αἴϊοςΣ ἀθάνατόν 
ἐστι : ἴξ τοῦδέ δο σοτιοδεοὰ πίέμοῦἐ ΔΏΥ Θοχϑιΐ σϑϑδοι, Ὀπὲ γοὶ ἔμ9 
βαῖδ0 Ὑ]ιίοῖι Ὠ9 ἔοι οὈἑαΐμπα 15 80 βαεϊδίδοίοσυ ἐμὲ ουϑ που ]ὰ πὶ 
δι9 Σ288. ΤΕ ἱἢ ΖΔΥΟΙΣ οἱ ἱδ χοδάϊηρ. Ῥ- 60, 8 πρός γετὸὀ᾽ 

Ι 

ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι “50 ἴδς δ6 οἂς ἰοάϊγίἀπαὶ Δρρτοϊιοπείοσια δσῷ ! 



ῬΗΔΕΡΟ. 151 

δομοοχθὰ., ΟΣΌΣΣΕΒ. 8 Ἐοσ ἴδ0 δυν) αῃοξγο αὔδοσ βούλει Βο0 
261, ὃ 417. 

ΧΙ. ». 60, 15 τά γ᾽ ἐμὰ πάθη “᾿ἴμὰδὲ μορροποᾶ (0 χηγεοῖ᾽ ἰὰ 
δἰἑοσωρίΐϊης ἐδθ δδιὴ9 ἱπινοδέϊραϊϊου. 1ὅἧ ὧν λέγεις 18 ἐμ9 τοδάϊπια 
Ῥτγοίοχτοα ὮὈΥ σηοδὲ οάὐΐίοσβ, ἐμβουρὰ ἐμο Βοὰϊ. δῃριὰἃ οὨθ οὐδιοσ ροοὰ τηδ. 

λιᾶνο ὧν ἂν λέγῃς. ΤὨμΐδ χεράϊηρ Ἐϊἀά6]1, ἃ 6ὅ, ἐχαῃβὶδῖθα: " γοιὰ 
68} ΔΡΡΙΥ ἱξ ἴο βαιἱεέγίπα γοῦσβοϊἑ πὶξὰ σοβρθοὲ ἕο γοὺς οὐ᾽θοίέοτια, 
ὙΠ ΔΙΘΥΟΣ ἐΠ6Υ Ὁ6,᾽ δῃρὰ δὐὰδ ἐμὸ 20]οπίης, οοχαμιθηία, “1 ἰδ ἐσθ 
ἐμὲ ἐμο ον᾽οθοέΐοτιδ δὰ ρχϑοοάθα, Ὀπὲ ἐπὲβ ΟὨ]Ὺ τραῖεθα ἔη9 ἐπδέθῃ69 
ῬΔΣΔ1161 ἰο 98 ΒΕ; δηὰ τἱιαὶ ὧν ἂν ἰηἰταδίοβ ἰα ἐμδὲ ϑοοσ. ἄοθδ ποῖ 
τὶἰδὰ ἰο υἱὰ Οονοβ ἱπ 0:6 ῬὈχϑαὶδθ οδϑθ Ὧ9 1 εἰαἰϑὰ. Α5 ἐπδὲ 
Ὀοίοτο Ὧ9 αἱ βοᾷ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα μή τι δια- 
φύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει προσθῇ: ἣ ἀφέλῃι,---ἰο Ἡδὶο Οοῦθα δα 

ἀυλσά οα]γ τορὶϊοὰ ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε 
προσθεῖναι δέομαι, ---Ὧθ ὨΟΥ,, ὉΥ σἰνίης δ ρεπεγαὶ ἔχη ἐο 80 86}- 
ἴοκσθ, θα ῦοα ἃ ἸΟΟΡΏΟΪΘ ΟΡΘῺ ἕοσ ζαξσο 406] Δορέλοι." 

41} ἱστορία φύσεως " ἴμο ἱπνοπεϊχαϊίοι οὗ Νίασο,᾽ ἀϑμοίθδ [89 Βρθοπ- 
Ἰαϊϊομβ οἵ 186 Ῥτο- βοοχαΐΐο ῬῈΣΙΟΒΟρΡὮθτ: οἱ ἔδθ89 ἤοοσ, δὰ πὸ 
ΥΟΣΥῪ δἰ σ ορί ποι : ΘΟΙΏΡ. 15 πἀρτηθοὶ δα σοοοσὰθὰ ὈΥ Χαόρδοσι, 
Μοχα, 1, 1, 11, τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα (80. τὰ περὶ τῆς τῶν 
πάντων φύσεωτ) μωραίνοντας ἀπεδείκννεν.-- ὑπερήφανοι ΒΟ. ἡ ἱστορία 
ΟΣ σοφία. 94 ἄνω κάτω ἰδ δι ὉΣΟΥΟΙὮ ΣΙ ΟΧρτοβδβίος ἐπ Μοὶ καί 

δ ἰχϑαποθεν οεαἱ θὰ. 8.0 δὲΐ}} ἐπ χηωοᾶοχτι Οτϑοὶ ς Οὐσαῖβ οἱ 1806. 
Ῥ. 179 (2806, 75.. Ια οσα. 481 ΕΞ, νγὸ δυο ἐδ) Βδιῶθ οὀχυσοθβίοῃ ἄνω 
καὶ κάνω μεταβάλλεσθαι, τ ΏΟΣΟ ἐξ Ἰροϑηβ “ΖΓΘαΌΘΒΕΪΥ Ομδαρθ ΟἿ Ο᾽ 
ορὶπίοι." 45 σηπεδόνα οἱ αἀἰϊᾳοδίίοι, 4 τηθϑάϊσαϊ ἐθσχὰ ποὶϊ 

δ1ποἰγαιοὰ ὮΥ Εὐγδίοσ Ὁ. ἃ σοίθσοσοθ ἰο Αἴδϑα, 7, 1, Ἀν. 276, ὙΒΟΣΘ 
ἡ σηπεδών 5 ὀΧρϊαἰτιοα τε ἡ πέψιε, ἀπ ὰ ΘΔ]6ι. ἰῃ ΗΐΡῬοος. Ἀρβοσίεσωη. 
θ, 1, παλαιά τις ἣν συνήθεια τούτοι: τοῖς ἀνδράσιν ἄσηπτα καλεῖν ἅπερ 

ἡμεῖς ἄπεκτα λέγομεν.»--ΕἸΒΟΏΘΣ ΘΟΙΏΡΕΣΟΒ Αγὶδί. Ἀίοἐθοχοϊος. ά, 1, 
σῆψις: δ' ἔστι φθορὰ τῆς ἐν ἑκάστῳ ὑγρῷ οἰκείας καὶ κατὰ φύσιν θερμό- 
τητος, ὑπ᾽ ἀλλοτρίας θερμόνητοι' αὕτη δ' ἔστιν ἡ τοῦ περιέχοντο:ι--- 
καὶ ζῶα ἐγγίγνεται τοῖς σηπομένοιςξ διὰ τὸ τὴν ἀποκεκριμένην θερμότητα 

φυσικὴν οὖσαν συνεστάναι τὰ ἐκκριθέντα. 6 ἀοοσέσίῃθ οἱ ἐδι9 οσίσ 
οὗ Ιἰνίωρς θοϊηρθ προμεϊομοὰ ἐπ ἐμο ἑοχέ τῶ Θαρϑοὶ δ] ΑΣΔΧΘΘΌΣΘΔΩ : 
Ῥίοκ. ᾿μαδτὶ, 2, 9, τὰ ζῶα γενέσθαι ἐξ ὕγροθ τε καὶ θερμοῦ καὶ γεώ- 

δουε: πὶ [Π0 Βα ἩΣΙΕΣ χηθηέΐοσδ ἐξ 4150 οἱ Ασοδμιοῖοιβ (σθρσθ- 
βοιίοα δα ἔθ ἐδθοδος οἱ β0οΣ.) 2, 16, ἔλεγε δύο αἰτίας εἶναι γενέσεω:,. 
θερμὸν καὶ γνχρόν. 47 αἷμα κιτλ.: [λ6 ορίπίοι οὗ ᾿χηροΐοο!οδ 

(αἴμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα): Βο0 Οἷο, Τἴωρο. 1, 9... 
τὰὔὐὰΐὰ ἐδο ποίοα οὗ Ῥανίθα δὰ οἶδιος οοσωσρδμέδίοσα, -- ἢ ὁ ἀέρι; 



152 . ΝΌΤΕΒ. 

«Ασχιαχίνλοτΐ 56η0 δαπέσπέΐδτι ἐγίναὶϊ! ῬΊ]αυ!, 6 Ῥ]δοὶξ. ῬὨΪ, 1, 8. 
᾿Μιοιλ4υ6 τοῖς ἀπὸ ᾿Αναζαγόρον ἰοἰὰ. 2, 4, Απαχίτηδπᾶτο δαΐοτα, 
Απδχίσηθηΐ, ΑὨΒΧΑρΡΌΓΔΘ οἱ Ασομοῖδο Ἰποοάοτοιὶ. ΤΠ οσαρθαΐ. Ὁ. δέδ. 

Ἰάοτα οἰΐδπι Ὀἱοροιὶ (ΔΡο]]οηΐδί89) οὐ 411}56 αυἰϊνυδάδηι Ῥζοραΐαπ) 
6880 ἐσοάϊὲ Ατἱεῖ, θο δηΐπιδ 1, 3.7 ΧΟΒΒΤΕΒ. 28 ἢ τὸ πῦρ: 
Ἡασδοϊϊ πε’ ἀοοίσϊπο, ἰδέα οἱ δἀορίοα Ὁ πο ϑ'ίοΐοα.---ὁ δὲ ἐγκέφα- 
λοι, στηοδβὲ Ῥγο δ ἔμο ἀοοίτίπο οὗ Ῥγίδαροσαδ: οἵ. Ὀίος. 1αῦσέ. 
8, 80, εἶναι τὴν ἀρχὴν τῆι γνχῆς ἀπὸ καρδία: μέχρις ἐγκεφάλου, καὶ 
γὸ μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ μέρο: αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν, φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ 
ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ. ῬΡ. 61, 1 λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν " Ἀαγΐτᾳ Βοἐἐϊοὰ 
ἄσπῃ ἰο ἃ αυἱοὶ πἰδἰ6.΄---κατὰ ταῦτα τε οὕτως " δοοογάϊηργ. ἨἩοΐπῃ. 
ἀοεῖ Ῥσχείοσβ κατὼ ταὐτά " θοάθιι τηοῦο." 8 “1 ἰα αἰ δου! 
ἰο ἔσϑὸθ ἘΡ ἰο ΔΩΥ δρεοὶδὶ ῬΕΣἸοδορἶο βοοῖ ἐδ βοῃβδιΐοῃδὶ Ἦγρο. 

ἐδιοεὶβ πιογο ἀοεογίνοά, Ἡδπολ ἀοσίνοα ἐπιστήμη ἴτοιι Δ ὙΟΣ αὐἰδογοος 
ΒΟΌΣΟΘ ἔγοσα ἐδιαὶ πρΐοῖ ῬΙ]αΐο δ᾽ ονοᾶ: Ῥχοίοβαοσ Του ρβοη (ΑΤοὶ. 
Βυιοτ᾽ 5 1,ϑοἴττοβ, Ἧοὶ, 3, Ῥ. 103) οοσιδίδοτβ ἐξ "6 δρϑοϊαθῃ οὗ 

ῬΟΡΌΪΔΓΙ τωοίδρ;γαϊθ."  ΘΕΡΡΕΒ. 90 ΤΏ πογὰδ ἅ καὶ πρὸ τοῦ 
μην εἰδέναι δτοὸ ΒΓ Οἐἶγ βροακέηρ σιροτχβθου, Ὀοίῃ 8 ΙΏΘΓΘ ΣῸΡΘ- 
ἐείου οὗ ἔδο Ῥεοοθοάϊηᾳ ὦ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην: Ὀσὶ ἐἰὶβ 

τοροιϊ οι 8 φαϊΐο ἐπ κοορίῃς τ|ῖξ Ῥ]αἴο᾽ Β αἰ γῖα. 10 Ηϊτβοδα 
ΒΟΘΏ1Β ἰοὸ ὃὉθ σἰσμξ ἰπ ἐγαπδροκίης ὄγκον ὀλίγον: Ὧδθ0 ΒΑΥΒ “γοσίϊποὶ 
ὀλίγον δὰ ὄντα. 6πὲ ὑτονΐβ ἀϊοσμάϊ χαϊΐο, 4040 }]616 βἷο 80 βοροὶ 
αἰδοὶ : τὸν ὄγκον πρότερον ὀλίγον ὄντα ὕστερον." 18 μετρίως: " πὶ 

᾿ φυββείοπξ ΣΘΔΒΟΏ  ᾽ τ ἱκανῶν, 40 Υ̓γεῤθη Δ. ἢ δοιὰ Ηἰτβοδ 
Ῥίοροεο ἰο οὔβηρο αὐτῇ ἰπίο αὐτοῦ, απιὰ 1 ἐδίηϊκ ΠΟΥ δτθ σίραι ἴῃ 
τοχαίτίες ἐμοὶ [09 οὐ͵οοῖ οἵ ἐδ)9 δοπιρατίδοιι δῃουϊὰ 6 οχργοδδβοὰ, 
Ἡϊγδοδὶ, δαγα " οοχαρδζδαίλνο δάεὶξ σϑπϊείναα ΠΟΟΘΕΒΘ 6560 Σ1018 
ἀχοιηρῖδ ἰῃ τοοχ βοαυθηξίυυα οὐγἱα ἀοοσπέ. ῥσαθίοσοα υἱὰο 100 5, 
εἴ τίς τοα φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ μείζω εἶναι. Ἐυΐ αὐτῇ ἰδ 

δυργροχίοἃ ΌΥ 411 τηδ8. δῃἃὰ ουδϑὴ ὉΥ ἰδο οἱὰ βὲολ! δ ἐγαῃβδιϊου 
φυοίοά Ὦγ ὙΥχείθην. τοι δ6 λοιπὸ πιαρπμ ραγῦο πιαῖΐον ἔδεε ἔρεο 
εαρίίε, ὮΟΣΟ ἔρεο ὈδϊοΣβ8 [0 οαρίί(6. Βαὶ πῺΥ ποῖ οὐδηρο σμικρῷ 
ἑηίο σμικροῦῦ 0 ἀδέξνο ἐπ ἐπ 3858. ἰδ 80 ἀουδὲ ΟἩΪΩρ ἔο ἐδθ 
ἐσαρσοβαῖου ἐδδὲ σα ρα στὰς τοαυϊτοὰ ἰδ: δας ἐμἱδ σδῃ Ὧο τπιδϑὰ δΔθδο-... 

. Ἰα[οἷνγ, οΣ σδῖδος σμικρῷ Βμουϊὰ ὃὸ Βυρρὶϊοὰ ἴον ἐξ, 1 σμικροῦ ὯΘ 

τὶ κῖ, πὸ βουϊὰ ἰσαιβεϊδίθ “ἴοξ 1 ἐπουρμ 1 δὰ 6 οοστϑοὶ ἐγωρσϑδ- 
εἰσι, ἩΕΘΏΘΥΕΣ ἃ Οἷα χαδῃ ίδηης ΠΘΔΥ Δρροδϑὰ [0 0 στοδίοσ ὉΥ͂ 
ὃ ολοῖε (αὐτῇ) Ὠοδὰ ἔδδη ἐδι9 Β;2411 χωδπ,᾽ [ἢ ἸΩΘΏΥ ΣΩΒΒ. ΟΥ6 5 
ἕσπον ΒΔ ὈθΘῺ οπδηροᾶ ἰηίο ἵππῳ. 428 προσθεῖναι ἰδ ἐδ χοράϊηκ 
᾿οἔ ἔμο Βοὰϊ. εξ. τι. διὰ ΣΏΔῪ ὃ χίσδὲ; ὃὉπὲ ἐὲ Βῃουϊὰ 6 οοκιέοδοοα 
ἐμοὶ προσεῖναι (660 ατἷξ, ποίθ6) αὐὔτοδα Ὀοέϊοσ πὸϊα ἐδο ἑαδε, ὑπερό. 

σπτΠ τ ττέΠ......-Π5ᾧ.. 



ῬΗΔΕΡΟ. 1598 

χειν ἩΪοΣ ἰδ Ὀδοὰ Ῥοῖον ἴῃ ἐμ9 δα βθδθ. τροσθεῖναι ἸΏΑΥ ΘΑΕΙΥ 
ὯδΥθ οὶ ἑπίο ἰδο ἰοχὲ ἔξοσα ἐδ ἀχρζοδβαίοσιβ πιδοὲ δὲ [86 δοηὰ οἵ ἐδ 
Ῥαᾳθ. 28 ἀποδέχεσθαι 0. 59}.. : 860 ΔΌΟΥΘ, 91] ΣΧ. Ἑ.63, 4 αὔ- 
τὴ 806. τὸ πλησιάζεσθαι. ΤὨΐδ ἰα ΔἤοΣ ΤΑτὰβ οχρίδίηϑὰ ὉΥ ἐδ θροχ- 

οκοαὶβ ἡ ξύνοδος κιτ.Δ. Οὐχηρ. ἔδο 201] πὶ οἷδῦδο. αἴτιος δὐχηΐἐβ 
οὗ ἃ ἀουδϊο οοπείσ., οἱΐμος ἐ.9 σοσο ἱῃδηΐἑνθ οὐ 89 ζθ:. οὗ ἐδ9 
ἐμθι. ΑὥἉἸγ δ φύρω: ἨΘ χαϊριιὲ ΒΟΥ “ ὈΓΟΊΤ᾽ ΟΣ “ οοοῖκ:᾽ ἴοσς ἐδθ 
Οτϑοκὶ 8.811}. οοσχωραγοβ Ασίδίορὶιι. Βίγάε, 462, προσπεφύραται λόγος 
εἷς μοι, ὃν διαμάττειν οὐ κωλύει. 10 προσίεμαι "1 ΔΡΌΙοΥΘ, οἱ 
ὁ δά χοίς " οι. Ρ. 461. 

ΧΙΥ͂Ι. ν. 623,18 ὧ: ἔφη Βο. ὁ ἀναγεγνώσκων. ΤΉ φοι. ᾿Αναξαγόρου 
ἀοροπὰβ οἱ βιβλίου ᾿"μδαΣΐης Δ ῬΟΣΒΟῺ ΟΣ66 τορϊῃς ἔζοσα ἃ θοοῖκ 
(υεἰ 6}, 88 19 βαϊὰ, ὮῪ Αῃδχαδροσαβ" ΕῸΣ ΑὨΔΧΑΘΌΣΑΒ 500 ατχοῖθ 
Ἡ. τ. 4,281. Τ|ιθ ποεῖς ἰὼ αποδέϊοσι ἨΔΒ ϑηε  ]θἃ Φυσικά, 28 
σόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν "ἰδὲ ἔθ Μίὶπὰ πῈ 19 ἐξ ἰπ τορα- 
Ἰδέϊης δου ϊὰ σορυϊδίο 41} ἐίηρβ." ΤΊιϊα ἐσαπ: δ᾽δέΐοι; δβονθ ἐμδαὲ ἐὲ 
δ ὩΘΙΤΠΟΣ ὨΘΟΟΒΒΔΣῪ ΠΟΥ δάνἱ βα}]9 ἔο σομείοσ κοσμεῖν 85. δβρυσίουκ, 
«δουρὰ Ηθστα. ἀοθα δο. 24 [. αἰτίαν περὶ ἑκάστου: ἐδ δΒρ1Ὼ0 

Θομδὲζ. ΟσσΏΣα 96 », 97 ν», 98 », διὰ οἸἰβοΉθσθ. ΟὈΙΏΡ. ὈΘΪΟῪ ὀπι-- 
στήμη περί τινοι. 40 αὐγνοῦ ἐκείνον: 5" ΟἰοαδηΐοΣ ἐκεῖνος Ῥ͵Ὸ 
Σοβοχίγο Ῥοπίίοσ, υὐδὶ Ῥοουϊασίβ βυθἱοοὶὶ ΥὙἱδ Ὀπίνοσβο βαπἐθηἐἱ8θ 

Ῥομὰοσχὶ οοαϊὶ: οἵ. Τ, γοΐα5 δάν. Α]ο. τι ἢ 11 ὧν οἱ νόμοι---οὐδένα κυριώ» 
τερον ἐκείνων ἀποδεικνύουσι, Όἱ τοοῖο Εσογίδοιίῃ5 Οὗδ. οχὶξ. Ρ. 70 
Αυροτὶ οομΐ. ἑαυτῶν τοϊθοὶξ, ὑ'θγασῃοθ δρυὰ Ηο]ὰ, δὰ ῬΙυΐ. Τίτοηοϊ, Ὁ. 
878." ἨἩΞΈΜΑΧΝ. ἘῸΣ ἔδο [89 οἱ ἐκεῖνο: ἱῃ Ῥ]αίο Β00 δῖ2ο ἈϊΔἀ6]1, ξ49, 
Ἐον ἀλλ’ ἡ ΔέοΣ πιοραδὶΐνο οἱδίι8θ8 860 δΔῦοΥΘ Ρ. 8ύ, 12. »-.08, δ ΤῈ0 
οχρσζϑαβίοι κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ ἰδ το ἀουδὲ οἴόδθε ἰῃ αἰϊυβίοιι ἰο ἐδ9 
Νοῦς οἱ ΑὩὨΔΙΔΡΌΓΔΒ: ᾿ϑούχησῃ οδὲ ἐπ δι οί αἴθ, 40 κατὰ νοῦν 
δεδσυπμνε πιεπίεια ΑὩδσχαρθοσδθ Ῥἰδαϊξυη δἰ κηΐβοδὶ, οἱ Ὑυἶρὸ 
ὉδΌσρδευΣ ρταίμπι, εὐ απέπιὶ ποεὶνὲ δοπίενία." ὙΥΤΤΕΝΒ. ΤΏΘ δ60Ώ- 

(6:06 ἐδ οοκίϊμθα ἰῃ Δ ΒΟΙΩΘΉΪδε ἰ0060 ΣΔΏΠΟΣ, ἐδ6 δυ᾽οοὲ αὐτὸν 
Ῥοΐπα οεαἰειοὰ πὶξι ἐδο ἐπβηϊεῖνο φράσειν. β πότερον ἡ γᾷ 
φπλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη: ἴδ0 τοὶ νῶδ ἰδ6 ορίπίοῃ οὗ ΑὩδχὶ- 
ΣΏΘΣιθε, δἀορίοα, 88 ἐξ βοϑιῶβ, ὈΥ Απιδχορόσαδδ, ἐΐθ δοοοῃὰ ἐμαὶ οὗ 

ΔΑπδσισηδηδοσ, Ἡΐο σαοϊπἰδίποὰ ἐμαὶ ἐδ δθδρο οὗ 8:9 θασί τῶ 
Ἰΐκο 6 κίων, πὶ δ τοραχὰ ἴο πΐοδι Ῥίοίο βοοῶδ Ὦδσθ ἰ0 ἤδῦο οβοδθ 
Ὧμο πνοχὰ στρογγύλοι. 8.66 Ῥίυϊ, ἀθ »͵ὶδο. Ῥΐϊοα. 8, 10. Ἑσεοῦ.ὦ 
Ῥχμορ. Ἐν. 1, 8. “Ὅἱος. Ιαὔγε. 2, 1, 3, 8, ά, Ατίοϊ. ἀἃθ οδοῖο 3, 18, 

10 ἐπ-εκδιηγήσεσθαι "10 οχρΙδίη ἐπτΈΒβαστθοσο, ἐπ δὲάϊεΐοι," 11 
ἐν μέσῳ: ἷῃ δοοοχάδῃῃοο Ἡΐξΐ ἐμ ἐσμοία οὗ ἔδο Ιοιΐο διὰ Ἐ]οαὶΐθ 

Ῥλλλοσδορθοσα. 1Ιδὕεὶ. 9, 3, ῬΊαί. ἀο »͵ἷδ0. »ἱιίϊοο, ὃ, 4ά. Οἷα, Τδ6,᾿ 
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Ἱ,17,38,  Ὡ12 ποθεσόμενος ἰδ ὨΘΥΘ σίνοῃ ΟὉ ἐδθ δυΐπουῖ οἵ 
,ΟἿΪγ ἔπο ἰμίοσίοσ τθδβ.: ἐμ Βοάϊ, διὰ [10 Ὀοέξασ οἷδϑβ ἴδῪθ ὑποθέ-. 
μενοξ, ΟὯΘ 1Ω8. 26 ἴσω: ποθήσων 88 8 Θοπ͵θοίχα] χοράϊηρ ἐμὰ ἐδι9 

Σιδχοΐη, δὰ ἔτο ἤδνθ ἐδθ οοῃθοίασο ὑποθησόμενος ΜΒΪΟΏ ΝΔΒ [89 
χοοοϊνοᾶ στοδάϊηρ Ὀοίοζο Ἠοϊπάδοτί δὰ Βοος. 1ὲ 18, ἨΟΤΘΥΟΣ, ἱχ- 

΄. φοαδβίδϊο ἰο δβέδ Ὁ δ ἐπὶ ποθεσόμενος ἰΒ ἐδ9 φοραὶ σοβάλης, 

Ἐδβουρὰ ἐξ τλδῪ Ὀ6 δὐτιλεοὰ ἐμαὶ ἐξ δα σουσοδ Ῥγο ΔΌΣ ἐγ. ἘΠαδίδ ἢ, 
, ἢ Οὰ. β 876 βΒαγ8 τὸ δὲ ποθέσαι ἀντὶ τοῦ ποθῆσαι δοκεῖ μὲν ποιητικόν, 

ἡ ἄστι δὲ ἀληθῶς ᾿Αττικόν, εἴγε καὶ Πλάτων ἐν τῷ περὶ γυχῇς φησι 'παρ- 
εὐσκευασάμην ὧ:ς οὐκέτι ποθέφσων ἄλλο εἶδος αἰτίας λέγεται τοίνυν 

᾿δκατέρω: καὶ ποθῆσαι, καὶ ποθέσαι. ΤὮΘ ἔπτατο ποθέσομαι ἰδ φυοίοα 

ἔζοϊα ΟἿὨΪΥ ΟἿὯΘ ΟΥΒΟΣΡ Ῥαϑδασθ, ,ΚΧλν. 8, 18, θαξ ἰπογθ βοδ θ᾽ 8 
οὐξέξοι τοϑὰβ ποϑήσομαι οα ἐΐθ Διο Υ οὗ ἧτο 88. ΤῺΘ δσαι- 
χοοτΐβ σελ Ἡοὶπάοχί Ὀχίησθ ἰογχπασγὰ ἀραϊηδὲ ὑποθησόμενος ΔΙῸ 

Ὡ664609 ἱπ βοοχδίθσα οοπυθηὶ ΟΧ 8111 6 ΣΟΣΏΣΩ ΟΔΌΒΩΒ ἰ,. 1, ἀΔΌΔΟΣΘΙ" 
ἰαπ,᾽ Ὀπὲ σατο ὑποτίθεσθαι 15 αυὐὲθ ἐπ ἐΐ8 ῬΪΔ09 1670, 28 ἐξ ΣΏ6Δ.Β 

“ἰο ΒΌΣΙΙΪΒΘ ΟΣ ΒΌΡΡΟΒΘ ΣΘΔΒΟΏΒ,᾽ (αἴ. 100 4) διὰ ἔμ: δβδοοομὰ δζειι-. 
ΣοΣ “6486 ᾿ἰρΣοΟΣΌπι ΘΟΙΩΡΣΟΌΔΙΟΣ δΒυ γα δ᾽ 18 ΟΟΣΊΔΙΏΪΥ 14160, 
ὁποθησόμενος Ὀοὶῃς υδὲ 828 ΘΕΒΙῪ οὈίαϊηθὰ ἔγομι ὑποθέμενοι 88. 

ποθεσόμενοε. 1 ΔτΘ τηδ9 ἐλιὶϊβ ὩοΐΘ ῬΌΣΡΟΒΟΪΥ βοιηιϑν δὲ Ἰοης ἱπ. 
ογᾶοσ ἰὸ δον υἱΐπ δαὶ αἰ οι ἶο5 Ῥίαίοιΐο οὐἰ εἰσί ἱ8 οΐθῃ 

Ἰοϑοΐ. 13 οὕτω παρεσκευάσμην, ὡσαύτως πευσόμενος: Ἠρὶ;-. 

ἀοτῖ ΔΡΕΥ οοταρασζοα Χϑῃ. Οὐγτορ. 8, ὅ, ὅ ὡσαύτως δὲ οὕτως ἔχει καὶ 
᾿ φερὶ κατασκευῆς. 1δ πρὸς ἄλληλα ἱ. 6. ἐπ ἐϊπιοὶν τοπέυδ] ὑσοόροσ- 

ἐἴοιια οἱ δροϑϑοΐ,. 17 ποιεῖν δο. ἃ ποιεῖ, δὲ 1ὲ ἰθ ὈΥ͂ ὯΟ ΣΏΘΔΣΒ 

ΠΘΟΘΒΒΩΣΥ ἕἰῸ δὰ ἐδιοδθ ψοσζὰδ ἱπ ἐμ ἰοχέ. 83.690 αἷδο Ἐϊ4ἀ 6} 
8.231. 24 πάνυ σπουδῇ 18 Δ ῬΏΤΩΒΘ ὙΘΙΥ͂ ΘΟΙΩΣΏΟΏ ἐπ 811 Αἰέΐο 
υὐϊίοχβ, πὶ ΘΒρΘΟλΔΙῪ ἐπ Τμυογάξάοθα δηὰἃ Ῥ]αίο. 45 ἀνεγί- 
νώσκον "ὈΘΘΒῺ ἰο χοδὰ." 28 ἀπὸ διουϊὰ ὉΘ ἱπέοχρχοίοα ' Βἰαχί- 

ἧπᾳ ἔγοσα ργθδὲ μορϑ, ὠχόμην φερόμενοι "1 τῶ κοί ϊηρ δον (ϑόσαρ. 
δῸ πυϊη ΣΟΌδ ΟΧΡχοδδίομδ ἰὼ ΜΔ ΐο φέρεσθαι ἰΒ ὑδοὰ ἰῃ ἃ Ὡδαυϊΐο. | 
ΒΘ6Ώ80 "ἴο ὃὉθ οδχτίοά δἰοημ᾽ ὉΥῪ ἔἱιο πὶ πὰ: ἐπειδή, ἩδΘη (οπ). Τῆὶδ 
Ι Ῥοϊίονο ἐο Ὁθ ἔδο χροδὲ πδίυσαὶ οχρἰασιδέϊοι οἱ ἐδ Ῥαββδαρθ; 1θδδὲ. 

οὗ 811 επουϊᾶὰ 1 ἀρρσουο οἱ δ 411.» ἐχωπαϊδέξϊοσι "ἀθ ῬὈσδθοΐδσζω μδὸ 
ΒΡ6 οοιέοδέϊπι ἀθρο. 1 ΩΣ." 49 προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων δ ἃ 
διαπάϊοῦγος- ὧν τῷ ἀναγιγνώσκειν προϊών. Ῥ. θέ, 1 ἐπειδὴ ὁρῶ: 
Ὡοΐΐοο ἐδ γεθδοηὶ ἰπ ἐδο ἀοροπᾶσεξ βομίθηοθ. . “""ἸῺΘ ζδδὲ οὗ ὙὨϊοὰ 
ϑδοοταίθα δὰ Ῥϑούσωθ ΔΊΓΑΣΘ ἨΔΔ 006 Μοολι, ἩΣΕῺ ἐξ ΘΟΣΙΒΘαΌΘΩΟΘ 
οἵ ἀϊκορροϊειιοὰ ὨΟρο6, δὲὲ]ῖ σοτοδί ποὰ ἐμ 2.}1 ἔοχοθ δὲ ἐδο ἐΐτωθ δὲ 
ΨὙ λοῖι Ὠ0 τῶῦ δροδκίηρ," Ἐ1ΔΔ6]1 ἃ 689. ἄνδρα Ὧοὶ “ἐδ ταδι, δα. 
ὁ ΔῈ αὐτινὰ, ἐΣΟΙΙΙΟΔΙῚΥ : οοτρ. βορῶ. Αἱ, 1142, ἤδη ποτ᾽ εἶδον 

Ἢ 
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ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ θρασύν (πἰϊὰ ἱτοιΐοδὶ τοίοσομοθ ἰο ἸθθοαΣ) δὰ ἐν. ᾿ 
1160, ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὅτωτα μωρίας πλέων (πὶ  τοίογοῃοθ ἰο Μοηθ-᾿ 
16). Βο Ατἱἰεὶ, Αοδασ. 1138, ἐνορῶ γέροντα δειλίας φενξούμενον. " 
ΒΊΑΙ, ,Β......«τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον κιτιλ.: 158 τῸΔ πὸ ἀουδὲ. 
Βοοχαίοο᾽ τ ἱπάρτηοηὶ, οἱ. Χομ. Νίοπι. ά, ἴ, 6 κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν 
ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ ̓ Αναξαγό- 

βα! παρεφρόνησεν ἐπὶ τῷ τὰ: τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. ῬΊαϊο 
Τίοῦα. 13, 967 5 καί τινες ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακυδυνεύειν καὶ 
τότε λέγοντες ὡς νοῦς εἴη διακεκοσμηκὼς πάνθ’ ὅσα κατ᾽ οὐρανόν' 
οἱ δὲ αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντες ψυχῆς φύσεως ὅτι πρεσβύτερον εἴη 
σωμάτων, διανοηθέντες δὲ ὡς νεώτερον, ἅπανθ᾽, ὧὠτ εἰπεῖν ἔποι, ἀνέγρε-" 

γψαν πάλιν͵, ἑαυτοὺν δὲ πολὺ μᾶλλον τὰ γὰρ δὴ πρὸ τῶν ὀμμάτων. 

πάντα αὐτοῖς ἐφάνη, τὰ κατ᾽ οὐρανὸν φερόμενα, μεστὰ λίθων εἶναι καὶ 

γῆς καὶ πολλῶν ἄλλων ἀψύχων σωμάτων διανεμόντων τὰς αἰτία: παντὸς 
κόσμον. Ατὶει, ΜοίαΡὮ. 1, 4, ̓ Αναξαγόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ 

πρὸς τὴν κοσμοποιΐαν καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν' αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐστί, 
τότε ἕλκει αὐτόν' ἐν δὲ τοῖς ἄλλοι! πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν γινομέ-᾿ 

νων ἣ νοῦν. β κἄπειτα 4115 τπὰδν 6 δδῖὴθ Σ11]0 88 κᾶτα, [0 
ὙὨὩϊοδ 6660 961, ἢ 697 ἀ, 10 οζαΞετοιαῦτα ὥστε. 18 ξυμβολαί 
«Ἰἱρεανιοηία,᾽ ο4119ἃ οοιππείδδεγας ὉΥ Οἷο. Ν. Ὁ. 3, ὅδ. 4] Το 

ϑοσωρδσζδέϊνοι βέλτιον διὰ δικαιότερον ΔΣΘ ΘΔΒῚΪΥ ποδογαίοοα ὮΥ δῈ}.᾽ 
ῬΙγίης ἤ μ' ἀπολύειν διὰ ἢ ἀποδιδράσκειν. ΤῺ ἱπιοξὶβοδέϊοι οἵ ἷκε 
οοπάποι πὶ τορατὰ ἴο ἰδ τοιβδιηῖς ἐπ ἔδ0 Ῥγίβοῃ: δῃὰ βυδοσίσα 
ἀδαξῖι (δικαιότερον κ.τ.λ.) 18 [16 δΒυν᾽οοὶ οὐ 80 Οείο ἴο νιοὶ τὴ. 
ὮΔΥΘ Ὦ676 ΔῺ Ὀδχοηΐδέδθδθῖο δι] πδίοσι. 24. ἣν ἂν κελεύσωσι "ὯΔ6 
Ὧ0 ἰαΐῃχο ἴοχοθ, ἴοσ ἐδ: 9 ῬΘΏΌΔΙΕΥ μοὰ Ὀθοσ δ'νασαϑὰ: δα ἐὲ αἶνοα ἐδ 9 
τοθδιΐης " ἐδδὲ ἱὲ 18 τσδξ ἴο δίδῪ διὰ δοϊάθ ἐμ Ῥεῃδιέγ, Ἡδιδέουοσ᾽ 
ἦτ Ὅθ, Ἡποἢ ἔδΟΥ μανθ δινασὰοα." ἘΙΔ6Ι], ὃ 66. Τα οὔδοστα» 

ἐΐοι 18 ἀἰτχοσίθἃ δραϊποὶ Η τδο δὶ ἩδῸ ῬτομοΌπ 668 ἰδ 6660 ποχὰδ ἰο ὃθ 
Δ ἰπίοσροϊδιίος. 28 νὴ τὸν κύνα: 800 ΟὉ Αροὶ, 238 Δ. 
45 περὶ Μέγαρα ἣ Βοιωτούε: 50 Οτἰίο ὅ8 5, αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν 
εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἔλθῃς, ἢ Θήβαζε ἣ Μέγαράδε κιτ.λ, 
27 πρὸ ΑἴΈΟΣ ΘΟΙΩΡΟΓΔΕΥΘΒ: 560 ;. οἵ ΑΡοΪ. ἢ. 18, 26. 61, ἃ 619, 
ὃ ὃ. Ῥ. 6ὕ, 81 πανο κορὲ ἔδο ἐοχὲ οὗἩ (0 Ὀδεὶ χα. καὶ ταῦνα, 

85 1 Ὀοϊθνθ ἐξ Θαρδὺϊθ οἱ θχρίδηδέϊοσι, καί μδυΐης ὮΘΤΘ ΔῊ ΟΣ. 
ῬΒαϊΐο ϑοδο “διὰ :ωοσϑουοσ; ταὐτα--γὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ ποιούμονα, “ ΑἸ]. 
Ε͵5,᾽ τοοδὲ Ῥσοῦ δ ὈΪῪ δοοοχωρδηϊοὰ ὉΥ βοζωθ δαίοξδο φϑβίασθ: 8οοσ.. 
ΣΩΘΒῺΒ τὸ καθῆσθαι καὶ τὸ παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην καὶ τὰ ἄλλα. 

τοιαῦτα. Ἠοϊπδοχέ τὶ ἐθ8 καὶ ταῦτα νᾧ πράττων " Ῥχδοδοχίσα ταϑηῖὸ 
δαοιδ,᾽ ἃ τοδάϊηρ Ὑδίοι, ἐπουρσὺ αὐἱΐο οοχχοοὶ, Ῥχοὰτοοα 619 8. 

βοχ Δὲ δπχπδσὰ ἱκορεοδείοα; Βοχκ, διὰ β.411}. γεοίος καὶ ταύτῃ 
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Φδηὰ μοὶ ἴῃ Εἶδα ἸΔΉΤΟΣ 1 δοὲ Ἡϊὶΐ ΤΩῪ σαϊπὰ,᾽ ἃ δουδὸ ἩΔΟΣ. 
ξαὶϊρθνὲ α1δὸ 06 αἰἑδίπιοα ὮΥ χοροδέϊηα ἐπθ Ῥσορ. διὰ Ὀοίοσο ταῦτα. 
4 Τὰ {16 Βοάϊ. διηὰ ἔγϑϑ οὐμοὸσ σβββ. ὧν ἰβ οσηἱἐξοὰ, δι ἃ (15 χοδάϊωσ. 

ἐδ ἀοίοηἀοὰ Ὦγ Ἐϊάἀα6]1, ἃ 67, το δαγα ἐδπδὲ ἄν δου] Ὧθ πηὰογ- 
βἰοοὰ ἔτοσα 6 Ῥχοοθάϊης σου. οταϊπμαὶθ βουΐϑθσιοθ Α11} οἷος οχλιὶεβ 
δᾶταὶὶ ἄν ἰηῖο ἐδ ἰοχέ, δ τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι---αἴτιον ἰοΥχὰΒ 

ὯἘΠῸ δυρ᾽οοῖ ἰο δὴ ἐπι σΊ ΠΔΥΎ Ῥχοάϊοδίθ, Μοὶ 15 οσαϊἐἐθὰ Ὀδοδῦβο 
Ὡπίδυουσδϊθ δῃὰ δ8 ἐξ ἸΏΔΥ ΘΑΔΙΪΥ 06 δυρρ] θὰ Ὀγ ἐδ 6 ̓ἰδέθθσ ἩδῸ 
2826 ζο]ονοὰ [6 ΘΟΌΣΘΟ οὗ ἐδ9 αὐρυσηθηξ: Υἱζ. εὔηθές ἐστιν. ὍΘ 

δανθ δὴ διιδίοβουβ ἱπβίδηοο ἰυτροδ. 177 Ο, τὸ οὖν τοιούτων πέρι 
πολλὴν σπουδὴν ποιήσασθαι, "Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων τετολμη- 

κέναι---ἀξίως ὑμνῆσαι δο. θαυμάσιόν ἐστιν. ΤΏ [0 Βατη9 ἘΔΥ πὸ δπὰ 

ἑπδοϊεῖνο βοιίθηοοϑδ δοσησηθηοθὰ δοιὰ ἰοΐξ τε ποῦξ ἃ 6] τοὺ ἰὰ 

Χο, Μοχ. Ἱ, έ, 12, δπὰ 4, 8, δὅ. 1η ἐἰπαίγαϊλίοι οὗ ἐδ δβοῃΐθῃοθ 

Ἑοσεῖοσ αποίο8 ΤΣ. 46 ν, δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὗ ξυναίτια 

(ϑυδθαϊάξασγ ὁ80.56), ἀλλ’ αἴτια (6Δ0.80) εἶναι τῶν πάντων ψύχοντα καὶ 
᾿ θερμαίνοντα, πηγνύντα τε καὶ διαχέοντα, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπεργαῖζό- 

βυα. 8 γῃηλαφῶ “ λέξις αὕτῃ μουσική, ἐπεὶ κυρίως ἐπὶ χορδῶν τὸ 

ψηλαφῶν λέγεται παρὰ τὸ ψαλτήριον ἀφᾶ»"" Ῥμδνοχίποδ: ἐμ6 ποσὰ 
δ ῬΣΟΡΟΣΙΥ εἰχηϊῆθα {εεἰϊπ οἱ ἰὈσΣΩ Ὁ] διρους ἐδ0 δ χη ρ5 ἴπ Βοδσοὶλ 
οἵ [9 τἰσιξ βοίθ. Ομ. Ασϊδίορὶ. Ῥδο. 691, ἐψηλαφώμεν ἐν σκότῳ 

σὰ πράγματα, Νυνὶ δ' ἅπαντα πρὸς λύχνον βουλεύσομεν ᾿᾽ ΘΈΡΕΒ, ὙΔΟ 
8160 αποΐοα Δοΐί. Αροδέ, 17, 27, πθοσθ ἐπΐ8 ἑθστὰ 8 δρρὶἰοὰ ἰο ἐδμθ 

ϑιορὶπρ οἱ [00 Ὠοδέλιοι δέέοσ αοᾶ. ὃ Ὀοϊοπρβ Ὀοΐὰ ἰο ψηλ. διὰ 

φτροσαγορεύειν, διὰ αὐτὸ 8 δαροχβυουβ. 9 ὠνόματι ἰδ ἐμ9 χοράϊτς 
οἱ ἃ ὩΌσΟΣ οἱ ἐχιίοχίοσ χυβα., ἐμο Βοάϊ. διὰ οὐμοσ τῶββ. Βαυησ 
ὄμματι: Ὀπὲὶ Βίοραθυδ 6180 σχοδὰδβ ὀνόματι ἴῃ αυοξίηςσ ἐ:0 Ῥαβεδβθ, 

διὰ ὄμματι δ ΒΟΔΙΟΟΙΥ ΘΔΡΔΌΪΟ οὗ οχρίαπιαίίοη. 1Ἰο αὶ 5 ἐμίθσρσθ- 
ἐδέου, Εαστ. Οοὰ. Οοἱ. 142 (" αἸἰῖοπο οστ]ο εἰσ βοδαίυν ΘΔ ΣΔΘΣΩΌΣΔ 

ᾳυϊθυς ἐπ ἐθειθῦσί 5 σόσω οὐθοῦσδηι ἐθείασι ᾽ πουἹὰ νθ διἀῃ}1881}}}9 
ἦπ ΑΘβοδυ 5 ΟΣ Κβορἤοοῖθα, πὲ ΘΟΑΣΟΟΙΥ ἐπ Ῥὶαίο. Τδο χοδάϊηῃσ 
ὅμματε 0 ἀουνὲ ΔΙῸΒ0 ἤτοτλ ἃ χωοΐβέδθῃ δοσαρασίδουῃ τὶ τοῖς 
ὄμμασι ὈΘΙΟῪ Ἑ ΟΥ ὄμματα Ὁ, 10 2. δίνην---ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
4 γοχίοχ αἱ ἃ οδοῖο δὲ: ἱπιβίωσιοϑβ ἰῃ ΠΟ, ἃ ποῦ 5 Ἰοἰϊμοαὰ 5] 8 
Β ῬΙΘΡ. 810 ποὶ δοδίοθ: ΣΩΘΩΥ ΔΙῸ ἴἸοΣ0 οΟ]]θοίθα ὉΥ Ἠοϊπᾶ, διιὶ 
8:40, Ἡσι. οοπηθοίδ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ πϊΙῺ μένειν, ἴῃ ἐ} 9 Β0Ώ8θ 

οἵ ἐμοεϊπεγτί. ΤΟ δι]πβίοῃ ἐπ ἐὸ Ἐαρθάοοϊοσ, οὗ, Ατὶσέ. ἀο Οδοῖο, 
8, 18, οἱ δέ, ὥσπερ ᾿Ἐμτεδοκλῇε, τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ περι- 

θέουσαν καὶ θᾶττον φερομένην τὴν τῆς γῆ: φορὰν κωλύειν, καθάπερ τὸ 
ὧν τοῖς κνέθοι: ὕδωρ' καὶ γὰρ τοῦτο, κύκλῳ τοῦ κνάθον φερομένου, 

πολλάκι: κάτω τοῦ χαλκοῦ γεγνόμωον ὅμωι οὐ φέρεται, κάτω πεῤυκὸν 
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Φέρεσθαι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτία». 1η ἀοσίεἰοι οἱ ἐὲ6 ἀοοίτί 9 Ατἱκέορι. 
Οουάπ, 879, ἰειχοάποοα Δῆνος 838 ἐὴ9 ὩΘῊ κὶῃ οὗ [89 τπρΐνοσοθ 

ἐντὶ Διός. 11 ὥσπερ καρδότῳφ: [0 ἸΤΟΏΥ ἰδ 846 Ῥοεοορέϊυῖθ 
ΠΟΓΘ 85 ἰῃ Ασὶοί, ΟἹοιὰα, 670 4ΙΙ, ΕοΣ πο δι ͵οοῖ ΘΟσρΡ. διυδίῃ 
Αχίεί, 1.1. ᾿Αναξιμένῃης δὲ καὶ ᾿Δναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος 
χἴσχιον εἶναί φασιν τοῦ μένειν αὐτήν. οὐ γὰρ τέμνειν, ἀλλ᾽ ἐπιπωματίζειν 

γὸν ἁέρα τὸν κάτωθεν, ὥσπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων 

κοιεῖν᾽ ταῦτα γὰρ καὶ πρὸς τοῦς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διὰ τὴν 
ἐντέρεισιν. ταὐτὸ δ τοῦτο ποιεῖν τῷ πλάτει φασὶ τὴν γῇ» πρὸ: τὸν 

ὑποκείμενον ἀέρα" τὸν δὲ οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τόπον ἱκανὸν ἀθρόον 

τοῦ κάτωθεν ἠρεμεῖν κιτιλ. 15 τούτου ἱ.9. τούτου τοῦ "Ατλαντος, 

ἐδ) τοδὶ Αἰϊαβ.1 Τδο ἀὐνὶηθ οδῦϑθ Ἡλιὶοδ δυσέδὶ:δ 1}, 15 ἢ σθ οδ]]οὰ 

Δεῖδα: ἃ βὶῃιὶϊο ϑϑδὲϊν ππἀδοταίοοᾶ. 17 1. δέον ξυνδεῖν: ΔῺ ἐπίδῃ" 

ἐἰοτδὶ ρασοποσηδϑίδ, οἷ. σαί]. 418 χ, τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς εἶναι. 

ἘοΣ οὐδέν 566 δὑονθ, 91 »ν. 42 ὁ δεύτερο: πλοῦς ἐστι δήπου 

λεγόμενος “Αν ἀποτύχῃ τις πρῶτον, ἐν κώπαισι πλεῖν (ΟΣ ῬΟΣΏΔΡα ὅτ᾽ 
ἀποτυχών τις οὐρίου, κώπαις πλέει). Ιθηθηάοσ, ἔγαρστα. οὗ 9 Θρα» 
συλέων Ὁ. 88, Μίοϊ. Οἱ [89 ἔαΐ]γο οὗ ἐδ} ὈΓΘΘΖΘ, Σὲ ὯΔ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ 
ο τεϑοσέ ἰο ἐμ Ἰδαδοσίουβ οοσ. Τὴθ ὀχρχοδδίοῃῃ:. ΔΒ Ῥσουοχίοἑδὶ ἐπὶ 
τῶν ἀσφαλῶς τι ποιούντων, καθόσον οἱ διαμαρτόντες κατὰ τὸν πρῶτον 

φ«λοῦν ἀσφαλῇ κατασκευάζονται τὸν δεύτερον (Β080}.). Ῥίαϊο 866 ἰδ 
δαοῖι Ρὐϊοῦ. 10 6.ἁὨ 423 βούλει π|ῖϊ!λ [86 διι). : 8600 δῦογθ, Ῥ. 8ὅ,8. 

Οοὰάθα ΒΒ ὙΘΕΥ͂ 106 1 ἐμδὲ ἔπιογο ἱδ ἃ ἐἰουοἢ οὗ ἰΣΟΩΥ ἐμ ἐπίδειξι:, 
ἩΔολ γδ5 ἔπ6 ΟΧΡΥΘΑΒΙΟΩ [ῸΓ ἐδ Ῥχοίθῃιουβ αἱδρΊΔΥ οὗ ἄδσωοχ. 
Βὲέχαϊΐγθ ῬΟῪΘΣ συδὰθ ὉΥ ἐΠ:9 Βορδίδβίβ. 24. ὑπερφνῶς ὧτ: ΔΌΟΥΘ, 
Ῥ, 1δ, 6. 4Ὧθ ἐπειδὴ ἀκείρηκα: ὯἘΘ ἮδΥθ ἰδο Ῥοσίϑοϊ οὗ 
Ῥζοϑοηξ σωϑδηΐϊηρ ἐᾷ ἔπ9 ἀδσρομάοχιξ δϑηΐθηοο, Ὀδοδῦβο ἐδ νυγεαὶβ 
ἔλ05 δἰσοδὰυ σομουμοθὰ μοὰ ΠΘΥΘΣ βίσιοϑ Ὁθθῶ σοδυσωθά, 8.60 ΔΌΟΥΟ, 
98 5. 

ΧΥΥ͂ΙΠ, ». θῦ, 7 οὐκ ἔοικε “ἰξ ἷδ ποῖ ΑἸ κ0,᾽ 560 Ὡ. οἱ ἐνδέχε- 

ται, δύοΥοθ, 98 3, ---οὐ τάνυ: ἢ. ΟὩ ΑΡοΪ. Ῥ. 88, 8. ὃ τὰ ἔργα 
ΔΣΘ ἰδ Ῥχοάιοίΐοῃδ ΟΣ σΣϑβυϊί8 οὗ ἐδ9 ποσίείης οὗ ἔδ)0 Ῥτίμοὶρῖοδ ὯὩ- 
εχ γί 411 οτοδέΐοι, δος, Βοοσαίθα ἐλέη κα, ΣΩΔῪ 6 οοπαίἀοτοῖ 
88 εἰκότα, ἱ.6. ΙΏΘΣΘ ἰτρδρθ8; λόγος ἀοῃοίοδ ἐδ χδέϊοιδὶ υγιποὶρ]θα 
ἰῃ ΟἿΣ ἡδίῃχο, ἐδ 9 δχίοσοβ πὶέμπουὶ το τὸ οδησποῖ δοοοίνο ΔΕ 
οᾳίοοὶ σϑαδοιίῃρ. 13 ἁπάντων ὄντων, ἴδ 0 χολάϊης οὗ ἔδο Βοΐά]. 

διὰ δόυοσὶ οὐμοσ τη88., ἐδ ἀοίοπἀοὰ Ὀγ ΙΔ ΔοΙ], ἃ 82, ὁ. α. Ι 
ΧΙΙ͂Χ, ν. 6δ, 17 ἀεί ἐδ σαναϊνἱ θὰ ἱπίο ἔνο ρασίδ (1) καὶ ἄλλοτε 

ὁ ῬοΐὮ ΟἹ ΟἾἾὮΟΥ ΟὐσοΔδΙ ΟΏΒ,᾽ δῃὰ (3) καὶ ἐν τῷ παρελ. λόγῳ, "ἰπ ΟἿΣ 
Ῥεουίουδ ἀἰδουβδίοιι :᾽ ΔΌοΟΥΘ, οὮ, 19 Δ, ΕῸΣ οὐδέν 660 ΔΌοΟΥΘ, 91". 
18 1. ἔρχομαι ἐπιχαρῶν: ἱπ οχᾶος ἰο υὄΠμιοχείαχμὰ ἐδλοὲ εἰιὶδαι ἐσ» 
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χειρήσω, ΘΟΣΡ. ἔδο ΕΊΘΏΘΣ Οχρζοδαίουι "}6 τδὶβ υοῦδ ἀΐσο᾽" Ε10- 
κοἀοίυδ, 4, 99, 26 ἱπὰοοα ἔρχομαι σημανέων, τοὶ σημαίνων: Ὅπὲ 

ἐπιχειρῶν ἐπιδείξασθαι ᾿Δα ἔϊ:0 50:86 οὗ ἃ ἰπέΣο, δο ἔδαὶ (89 Ὑ8ο]9 

Θχρσοβαὶοι -- ἔρχομαι ἐπιδειξόμενοε. (ΗἰΣΒοὶκ [6615 ἰοτηρἐοὰ ἰο ναὶ 
δια ἑπίο ἷδ ἑἰοχέ, Ὀπὶ ζ0Σ οδ0 1:10 δομίθεθοξ " ἀδαίδογο ονλδη δι: 

ἄὐδεο μοϊξῃβ δὺ ἱποοσεΐβ οοσιλοσέυσὶθ οἐΐδηι πο δρδέΐηθο.Ἶ 21 ὑπο» 
θέμενος κ-τ.λ. 8οοΣ, δβίασίδ ἔγοται ἐΐο ἀορτηδ οὗ δβε]ζ-οχἰείοης ἰάθε5 
δὲ οὐ Ἡδοδ οδποῖ ὃο ἀοπθίοα : 4 Ὀπὲ ἐμοθο οδυδδίλνο 1Ἰᾶθδ ΟΣ 
ἑὰοαὶ σδπδοβ, ἐμουσὰ δοιἱείδοίοσυ ἰο Ῥίδίο, τόσο δοοορὲθα ὮΥ βου σο νυ 
ΘΕ ΟὯΘ 6Ἶ80... ἔΠ 0} ὙΘΣῸ ἱπηρυρηθὰ πῃ ΟΥΘΣΥ͂ ἩΔῪ, δὰ ΘΙ ρΡΒο ἰοΑ}Ὺ 

᾿ ΣοΪοοϊοᾶ, Ὁ Ατἱδιοιθ." ΟαΒοτε, Ρ]δίο, 3, 1680. 869 Ασὶβέ, ἀἃθ ὕϑ:οσ, 

οἱ Οοσσ. 3, 9, λίοίδρεῃ. 1, 7,12, δ. ΜΑΙ ὕσθΩΟ ἱὰ 8 ρΡαββδρὸ αυοοὰ 

Ὧγ Οτοὶθ 64116 ἃ οομοορίζοιι 1ἶκοὸ ἐμο Ῥίαιοηΐο 1686, ᾿;)π ἔβη ἰθτηθ 
ἂο Ἰοᾳίᾳυο." 460 ὧν: διδόντο:ι σοι Βα. ἐμοῦ, ’ Δεδυσηΐϊης ἐμθδὲ 1 
πεϑαὶ εἰιὶ6,᾿ ὅτι ἐγὼ δίδωμι. ἸΤΠιδ ΜΠῚῸΕὋᾳ ΒΟΥ ὙἘΥ ἰδ ἰξ ποὲ δόντος. 
«--οὐκ ἂν φθάνοι: περαίνων, Δ ὙΘΤῪ ῬΟΪΐϊΐ6, Ὀπὲ δ [πὸ βδιοθ ἐΐτὼθ 

εἰϊε εἶν ἱσοιΐοαὶ Θχργοδβαῖοσ : " γοῦ σοΐδξ ποῖ δὸ ἴοο δοοῦ ἐπ ἄσωυ- 
ἕπα γΟΌΣ ΘΟὨΟΙ πδίοΣ}8 ᾽πὸ ἀΥΘΔῊ ΥΟῸΓ οοποϊπδίοσιδ πἰεμουαΐ Ῥοΐης Ἰοη 
δου ἐξ." ΤῺΘ δδζὴϑθ θχρχθββίοῃ: ὁσσΌσα ϑγιίωροα. 18ὅ νυ. Ἐπιδγά. 
472 νυ. 47 τὰ ἐξῆς ἐκείνοις 111. “ πδδὶ Ὀοχάοτα ἰο ἐμοδθ ἐπίῃ ρει" 

ἐξῆε ἰδ Ὡο ἀουδὲ ἔγοτιλ ἔχεσθαι, δἰ ἐμοῦ σὰ ἴῃ μΐ6 Β6Ώ80 ἔχεσθαι ᾳ6}6- 
ΣΑΙ φουόσηδ ἰδ 9 σερὶεῖνο; Ὀπὲ δοΙΏΡ. Οογαᾳ. 494 λ, ἐάν τίς σε τὰ 

ἐχόμενα τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ, ομλὰ ἴῃ ἰδίοῦ πτίΐίοσβ τΘ ΒαΥθ 

ἔχεσθαι Βο πὶ ἃ ἀδέλνο, διὰ ἰὰ ἐπθ ΒΩΙῺΘ ἜΔΥ δ᾽'8ο ἐῃ8 δομβίσ, 
οἱ ἐξ: τασίϑα τὰὶϊ ἃ θη. διὰ ἀδὲ.: βδ0ὸ0 βεμνοιάπδον, 1,6Χ. 

ῬοϊγῦΌ. 5.Υ. ἐξῆς. ἙἘρσ ῬΊοίο, οὗ, Οταὶγ!. 290 ν», 420 νυ, ορζ. 7, 7967. 
ἙἘοσ ἐάν ποὸ Ἐ:ά ἀ6]1, 8 δέ. 7 ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί: [Π0 ὁ00:- 
δἰσυοέΐοι πιῖλ ὥσπερ ἐδ ΒΟΣΩΘΉΔι πορὶἱσϑηΐξ, 660 δῦοτο, 86, διὰ 
δοΡ. Β:άΔ6]1, ἃ 17. 20 οὐδὲ δι ἕν, ἰδ ΣΩΟΥΘ Θτορμδιΐο Δ 
δι' οὐδέν: οἵ, Χο, Ογτορ. 3, 1, 8, ὅτε οὐδὲ δι᾽ ἔν ἄλλο τρέφονται. 
81 ἐνγχωρεῖν ΜᾺ ἃ ἀδίνθ ΟΟΘΌΣΒ 4ἷ8οὸ ῬοΪὶἱξ. 208 Δ, δηὰ ἘΣ. ᾿ 
Ἡὶνροὶ. 399. Οἱ. ον. Βαεί. 3, 8, 806, οοποεάετγε υενῖθ. 

Ῥ. 67, ἃ διότι (« διὰ τῇ) ἰ8 οχρϊοαἰῃοὰ ὉΥ ἐπο πυλ)]οϊμοὰ Ῥαχὲϊ- 

εἰνἴδὶ σραρίθωοο. Ἧ τοΐϊρμξ αἷδο Ἡχίθ δ ὅ,τι. ᾿’ ΤΏΘ ΘΟΣΩΙΏΟΣ 

τοοδϊης .)825 ὅτι ἱπεογίοα δίξοσ ἔμ ὅσοί ἡ, ὙὩο Ὠθοθδαϊξαϊο8 σοβοσὲ 

4ο ἔδο δυρρὶγ οἱ ἐστὶ δἴουςᾳς νὰ ἴδλο νασεϊοὶ ρὶθ, ἰῃ [πα ἐπβίδῃοθ ἃ 

ΕἸ ΌΤΩΣΥ ταϑοῦσοθ. ἔχον -εὔτι ἔχει. ΟΘΕΡΡΣΒ, δ ἀπλώ: καὶ 
ἀτέχνῳε "ἰδ ἃ κἰσαρὶο δῃὰ διξῖοδβδ πτδγ." Οἱ ἔδο ἀἰ θτομοθ Ὀθένθθα 

ἀτέχνγω: διὰ ἀτνεχνῶι! Θοαρ. Ἠσροοῦσ. ἀτεχνῶς περισπωμένω: μὲν. 

ἀντὶ τοῦ σαφῶ: ἢ βεβαίω: ἢ ἀσφαλῶ: ἢ φανερῶτ' παροξυτόνω: δὲ ἀντὶ 
φοῦ ἀμελῶι καὶ ἄνεν τέχνηι. Ἶ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία: 8οαζ. 
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(ον Ῥίδίο) ἱβ ποὲ φυΐίο οασέδίῃ δὲ ἐο ἔμ σωοᾶθ ἴῃ Ὑ:οδ ἐδ6 μετοχὴ 
αὐτοῦ τοῦ καλοῦ, οὗ ὙΔῚΟΝ ὯΘ δρθακ θ᾽ δρουθ, ἰδοῦ μἷδοο, δχιὰ 
ἐδοδοὶ ἐδπογοίΐοσο ἀϑαὶὰθ ἩΠπ|0} ποσὰ που]ὰ Ὀ6 [Π}6 ΣΏΟΣΘ δρρχζο- 
Ῥτίαϊθ ἰοσω. ΤὯΘ τηδβ. χοδὰ εἴτε δραΐῃ Ὀθίοσο ὅπῃ, νοι δρρϑασα 
[ο Ὀ6 τξίδουΐ δθηδ0, π}1686 ἱηἀοοὰ τὸ θαμὰ πιὰ Ὑγεέξοη ὕΔῸᾺ εἴτε 
ὅπῃ δὴ καὶ ὅτωι: προσαγορενομένη---δ ΘὨΔΏ(9 ποὶ δυο ΕἾ ὁΔΟΥ ἴο 
Ὧθ δοοορίϑὰ πὶίμουξ ἐυτίβοσς οοπαϊἀοταίϊοη. Σ δυο, ἐξμοχοΐοζο, 
δἰορίοὰ Ὀαθδμθ᾽ 5 ορίῃίου δηὰ οχωοϊἐϑὰ ἔδο ἐμίτὰ εἴγε, ὯῸΣ ἂἃο 1 
ΒΟ Ἠοϊπάονῖ 8 ἀου θὲ δ ἰὸ ἐΐ:θ Ῥοδβι Ὁ ἐγ οὗ δαγίῃρ ἡ παρουσία 
ΟΣ ἡ κοινωνία προσγίγνεται : ΟἹ [δ ΟΘΟὨΊΣΑΙΥ, ἧἦ παρουσία προσγί- 

νεται ΒΟΘΘΙῺΒ ἴἰο 126 ;5ὲ 88 δὐπιδ5ὶ 019 88 τὸ πρᾶγμα πράττεται δῃἃ 
οἶμον οχργϑδείοῃβ οὗ ἐπ βδιῖο κἰπά. Ὀούοστομ, Ῥδΐ]. 20, 618, ἐπ 
ΟΥοΣ ἰο οδέδίῃ ἐπ βϑθ δ0:80 σοδὰβ προσγενομένου διὰ οχοΐί 
εἴτε: πὶ [89 σοὶ ομβδηρθ ΔΡΡΌΘΑΙΒ ἴ0 120 ἰο 6 4υἱέθ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΣΥ. 
ΒιΑ110.᾽5 εἴτ ε---προσγιγνόμενον, οἵ ποῖ Ὧ6 δϑϑῖμδ Ὡοὲ ἃ 11 {10 Ῥσουὰ, 
ἐδ ἃ ποσί8]θβα σοδ της, ποὲὶ 84} δὲ ροοὰ 88 προσγενόμενον ἙὨΪΟΝ 
Υ88 Ῥχοροβοὰ ὈΥ ἃ ἔγϊοηὰ οἵ Ἠοϊηδοσί, 8 οὐ γὰρ ἔτι κὶτ.λ.: 
Ειΐθ ἀἰδαυϊοϊέξοιι ὲ8 οομέδὶπϑὰ ἐμ ἐἰο Ῥασιωθηϊὰθθ. ὙΠ χοίθσζοχιοθ 
ἴο 0 Ῥγϑβϑῃς ὑῬΡαδεαρο Αὐἱοί. δῖοι. 1, 6, δαγα τὴν μέντοι γε μέθεξιν--- 
ἥτις ἂν εἴη, τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν (Ῥὶαίο δηὰ ἐπθ ῬγΓΗΔρΡΟΤΟΔῺΒ) ἐν 
κοινῷ ζητεῖν.---οὐκέτι ἰἱ. 6. Ὡοΐ 80 ΣΩτΙΟΣ 88 [26 Ὀγχϑοθάϊῃς ἀσσυσηοπέδ. 
11] τούτου ἐχόμενος ' οἰϊηρίης ἰο0 ἐϊιὶδ᾽ 70Σ δυρροτί. 17 τῦ κι 

φαλῇ '" ὉΥ ἃ δορὶ 5 ΣΩΘΑΒΏχο.᾽ 48 τέρας 1ἰξ. '" χτηοπδῖος, ἰἱῃ Ἰορὶο 

"δρκυγά᾽ (' ἰδισσύδια δροσία ἀἱοοπαξ᾽ ἩΥΤΤΕΝΒ.): οἱ, Ἰοδοί. 16δῃ», 
τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ λέγει... Ῥαττροηϊά, 129 Δ, εἰ γὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοιά 
τι, ἀπέφαινεν ἀνόμοια, τέρας ἂν, οἷααι, ἦν. ῬὨΙΪοῦ. 14 κ, ὅτε τέρατα 
διηνάγκασται φάναι. Ῥ. 68, 8 Ηἱγβοδὶᾳ δὰ δ, πε συ6 ἢ} Ῥσοῦδ-. 

ΣΕΥ, ἐνὸς δίίοσς διασχισθέντοξ : 6566 ΔΌΟΥΘ, 97 Δ. 9 μέγα βοᾷν 
ἷβ ὮΘΙΘ ΘΑΒῚΪΥ ὑπὰοτεϊοοὰ οὗ δὴ δροδοίοσεϊο. δεδοζέϊοι : Ἰνγεθηῦ. 
ηυοίοβ ΡΙαί. ΜοτΣ. ἐ. 2, Ὁ. 1068 », ὁ ἐκ τῆ: Στοᾶς βοῶν μέγα καὶ κε- 

κραγώς "“ ἐγὼ μόνος εἰμὶ βασιλεύς." 1169 », μέγα βοώντες, ὡς ἕν ἐστιν 
ἀγαθόν. 10 νὰ: τοιαύτας κομψεία: τε τὰς ἄλλα: αἰτίας τὰς σοφὰς 
ταύται. ὙγεϊοιΌ. ΒὨΣΟΉΙΥ βαδροοίθ ἐδδὲ τὸ ὮΔΥΘ ΠΟΤΘ δὴ δ σδο. 
ἐο 8 ᾿ἰἰὴο οὗ Ἐπυτ ρἐἀθ8 ἐμ ἷο (1ο6}) ἰχασοὰν ᾿Αντιόπη (γ δοὶς. δὲς. 

Ῥ. 86) ἄλλοις: τὲ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα, 'Ἔξ ὧν κενοῖσιν 

ἐγκατοικήσει: δόμοι :. 18 τὸ λεγόμενον Βοτα ἰδὲ τὸ ΠΑΥΘ 

μοχ9 8 ὑχογοῦῦ, βοθοὶ. τὴν αὐτοῦ σκιὰν δέδοικεν, ἐπὶ τῶν σφόδρα ᾿ 

δειλοτάτων᾽ μέμνηναι ταύτηι ᾽Δριστοφάνη: Βαβυλωνίοι:..---αντοῦ ἴοΣ ἐδ 
δθϑοοἃ Ῥοσβοῖ: 506 ΔΌΟΥΘ ἢ. ὅ3, 18. 41 ἔχοιτο ουχίοιεῖγ ρου ρα 
αἰδοῖα ἴόσο ἰμὰ ἐξ ἑποδηΐηρ ἴσοσα 86 ῃχϑοϑάΐῃᾳς δορέθωοθ; ἰ ἐδ 
βτεὶ »ἷδοο ἰδ ἐδ “ἰο οἱΐηᾳ ἰο, δάδβοσθ ἰο,᾽ Ῥὰὶ Βοῖθ "ἰο δέέδοῖϊ." 



1600  ΝΟΤΕΒ. 

ΤΟΙ ἱδ, δὲ ἐξ βοοζῶβ, 8 οοσίδι: δούσωθῃ ἰπ ἐξα ἀουδῖθ τ56 οὗ ἐδθ 
δδτοο πο, 41 σοί: " ἰἱῃ γοῦΣ οαἰξηχοίίοΣι.᾽ Φθ ἱκανὸν: 

5 δοϊἱβίδοίοιγ ουἱάθηςο." 47 φύροιο: " (οἱ ἰπίο 8 χηυϊο., 80 
κυκᾶν Ὀοῖϊον. οἱ ἀντιλογικοί: 800 ἸΒοιίρθοῦ οἱ Ῥμαοάγ, 361 8. 
ἼΠπο ἩδοΪο Ῥδδδαρθ ἰβ ὙΘΣῪ οἰαγδοίοσιβιῖο οὗ (9 ἀἱαϊοοίίο σοι μοὰ 
οἵ δοοζ.: οοπιρ. δβἰπιῖϊασ Ῥδβδᾶθοβ βΌρ. 208 οὐ. Βορ. 7, ὅ84 ον. 
Ῥ. 69, 1 ἱκανοὶ--- δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν "ἸΘῪ δ΄ο φυΐίθ ρ ἰο 
4) δοϊιϊονοσωθηΐ ἰο ὃθ Βαἐϊβῆθἃἂ τι ἐμοτχαβοῖνο :᾽ ἐπ οχρσοβαῖοι 
ὧδ ἰσν ἰγοσιῖοδῖ, οβρϑοΐδὶν ἐπ [10 ῬὮγαδο ἱκανὸς δύνασθαι, ἩΒϊοΣ 
ΒΘΘΙΩΒ ἰ0 6γὁὸ αἰχυοῖς Ἰδίος Ἡσίξοσα 85 βοσιοίιἰπρ πππκυδὶ (Δ5 ἱπἀοοϑὰ 
ἐξ ἐ6), οἵ. Ῥ.]Ὸ ἀθ δατίο. Ρ. 301 Δ (οἂ. Ῥασίβ, 1040), Ῥδαΐδσ. Ερἰδὶ. 
Ῥ. 372, οἷ. Τϑῶ., διὰ Ἰμοτοΐϊοὶ, ΕἸρίδί, 20, ν. 216, ἐμβουρα ΠΟΥ͂ 
ΔΑΣῪ πιἀοτείοοά 16 ἑγοπΐοαϊ δρίτῖξ, 0. Ἡίο σϑϑδου ἐμοῖς ἱπιϊἐ8- 
Αἰοι οἵ ἐξ 8 βουιονδὲ οἰυμηεγ. (Ηἰγυοδὶς Ὀχδοϊκοία δύνασθαι 88 8 
δἰοκε.) ἃ οἶμαι ἄν: ἄν ὈΘΙΟΏΩΒ ἰο ποιοῖϑ δορὰ Ὡοΐ ἰο οἶμαι, 800 

Φδεοϊέ, ἃ 424 γ. ἔφη: ἴον [16 δἰῃαυον 606 Ρ᾿. 88,1. 

1,--1 Δ. ΔΒΟΟΥΧΕΝΈ Υ ΟΟΝΤΕΆΛΕΥ ΙΌΞΔΒ ΔΕῈ ῬΈΟΥΣΕΡ ἸῸ ΣΧ- 

ΟΥΑΙ ἘΛΟΗ ΟΥΉΞΕ. ἸἘΠῈ ΒΟΌΣ, ΒΕΙΝῸ Δ ΜΑΝΙΡΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΥ ἘΠΕ 

ΤΌΞΑ ΟΥ̓ 1117ἙῈ, ΜῦΒΤ ΒῈ ΣΒΚΕῈ ΚΈΟΣ 118 ΟΟΝΎΨΎΠΛΕΥ, ῬΚΔΊΤΗ, ΤΗΞ 

ἸΧΜΟΒΤΑΙΣΤῚ ΔΧῸ ΙΧΡΕΒΙΒΗΛΒΙΣΙ͂ΤΥῪ ΟΣ ἸῊΞ ΒΟΌΣ, ΞΕΙ͂ΧΑ Ἰπῦδ 

ἘΒΙΊΛΒΙ ΒΗΒΡ ΟΚΒΕΒ᾽ ΔΒΟΟΧΕΝΈ 15 ΒΕΚΌΤΕΡ. . 

Τω Ῥ. 69, 183 εἶναί τι "δνοὸ 8 Βοραζγαὶθ οχἰβέθῃςθ." ---τούτων 

ἀεορομὰδ οἢ μεταλαμβάνοντα. ΟΟΙΏΡ. [80 δἰ ΓΔ. Ραββα Ῥασιηθηϊά. 
180 ΣΕ, δοκεῖ σοι εἴδη εἶναι ἄντα, ὧν τάδε τὰ ἄλλα μεταλαμβάνοντα τὰς 

ἐπωνυμίας αὐτῶν ἴσχειν, οἷον ὁμοιότητος μὲν μεταλαμβάνοντα ὅμοια, 
μεγέθους δὲ μεγάλα, κάλλους δὲ καὶ δικαιοσύνης δίκαιά τε καὶ καλὰ 
“γέγνεσθαι. 41] ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται “ ἰδ (86 ποχὰβ ἰὩ 
ἐμοῖς ᾿ἰΐοσαὶ βϑηβο:" βου. Β σοθδῃΐης ἰδ οχρίαϊηοὰ ἰπ 896 ποχὲ 
δβϑῃΐεδῃοθ. Ὧθ πρὸ: τὸ ἐκ. μέγεθος “ ἱῃ Ῥτοροχέϊοι! ἐο Μὶβ 5ἰ26." 
80 ἐπωνυμίαν ἔχει---εἶναι : εἶναι ἰΒ ἰχϑοα πο η!ν οἀὰἀοὰ οαἰΐος υοχὺθ οἵ 
Ὡδιρλίης ἐμπουσὶι ἐξ ἰδ αὐἰΐθ ΒυροΣβθουβ : ΘΟΡ. 6.4. ΗσΣ. 2, 42, 

8, εἶδον δὲ ἐν τὴ Ἰύρῳ καὶ ἄλλο ἱρὸν ᾿Πρακλέοι, ἐπωνυμίην ἔχοντοξ 
Θασίον εἶναι. 83.696 Ὡ. ὁ Αροὶϊ. Ρ. 10, 2. ΡῬ. 0,1 Τμὸ ΜᾺῪ ἱῃ 
πἰιίοὶ ενὶα δοπίθμοο ἱ8 Θχργοβδοὰ ἐβ Ὑο ΣῪ διυϊσναζᾶ. ΤῺΘ οοπβέσῃο:: 
ἔσῃ 18 τοῦ μὲν (ἰ.6. δοοξαίθ8) τὴν σμικρότητα ὑπερέχων τῷ (ἰῃῃ: ΔΒ ἐδὲ 

. 88) μεγέθει ὑπερέχειν (Ὠ0 ἰδ ΒΌΡΟΙΟΣ ἐῃ 5:26), τῷ δὲ (80. ἰο ῬὨαΘΔο), 
. φαρέχων (Δἰϊοπὶπ 4) τὸ μέγεθος (μδὲ στοδέῃθβδ) ὑπερέχον (ΔΒ ΒΟΣΩΘ- 

ἐυΐπς δυρασίος (0) τῇς σμικρότητοι (ἷμ ΟὟ Β:1611068). Κ΄ :811}. 
δῷδᾶο “Ἰοᾳείϊέαν ὅσον. Ἰπϊδυμάϊε, ἰΐα πὶ ἰῃ ΣὉ Ῥοσαᾳύδια υυϊρασὶ 
δαχοσηδια αἰ ραπέξοτα οοοίατὶ υἱάθαίοσ." Οὐοταρ. μειδιάσας ἰῃ ἴδ 
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ποχὲ δοηΐθῃοθ. 8 ἐνγγραφικῶς Ὧ85 ὈΘΘῺ ἃ ΠΟ ΘΠΕΥ ΟΧρΙοἰτιοᾶ: 
4 υἱσέοχί ΘΟΣΌΣΩ ἸΏΟΓΘ᾽ ΕΒΟΏΟΣ ; " βοσί ρίοσιιπι οὐ] [οσα αἷτο ῬΌΡ]ἷ- 
ΘΟΣΌΣΩ χαξϊουο᾽ γε οΏ ΔΟΣ ; “απδεὶ ξυγγραφῇ επἷνο οἰ ἱγορταρθο 
δονομάση εἰν Ἠοϊμδοτ, ἸὙΒΟΙΟ οδὴι ὃθ πὸ ἀοιδὲ ἐμδὲ ἐμθ ἄχεὶ 
ἐσδμῃοϊδέϊοῃ 16 Ὡοὲὶ δαὶ 8 Β616 τοηυϊγσοὰ; βοοσ. ΟἿΕΔΣΪΥ Σλθδσια 
ἐδδὲ ἢ9 μ68 ϑχρχοβδοὰ ᾿ιὐἰπιβο ἰπ 6 ΟΙΌΤΩΟΥ δηὰ αἰδηθθ ἩΔῪ, ἐπ 
ογάᾶοσ ἰο συδγὰ δρδὶπδὲ χοἰ ἰοσρτοίδιλοι, διὰ ἐλπιΐδ βοϑσθ ἐο Ὀ6 δο5ὲ 
οχρζεβεοὰ ὃὉγ Ηοϊπᾶονί᾽ ε ἐξδιοϊδείου. ΤΏ ἐπέ. ἐρεῖν δοοτλδ δβίσϑῃβο 
δὲ δσαί αἰαὶ, Δα Βόοῦσ. σοϑίοσ [0 δ Ῥχοοοΐῃφ βοπίθῃςθ, διὰ Ὑγί- 

(σεῦ. σοοθα ονδχ 80 ἔδσ 86 ἰ0 ῬΣΌΡΟΒΘ εἰρηκέναι : Ὀπὲ ἯἨΘ ΣΩΔΥ ΟΧ- 
Ῥιαίῃ 109 ἔπι. “1δ ΔΡΡοδγα (ἔτοσλ ἔμ:6 δρϑοίσωθῃ ὙοΩ 1 μδνθ ἱπεὶ 
αἶνοι) ἰδδὲ Ζ δὴ ὯΟΝ αοΐπα ἰο δροδῖκ ἱῃ 8 ογδιωγηθὰ ᾿ἰαΉΥΘΣ- 
1ῖκο Δϑιΐος." δ τοῦδε ἰδ οχρϊοἰηϑὰ ὈΥ 6 μαχεϊοὶ 19 βουλό- 

μενοῖ. βΒ ἐθέλειν οἵ ἱπιδυΐνλοίθ Οὐἦθοίδ: 806 Ὡ. ΟὨ Ῥ. ὅ, 326. ϑὅοοΣ. 

τοδϊ ἰδίῃ ἐδδὲ ἐξ ἱβ σορυσηδηὶ ἰο ἔπο ἰὰθα οἱ πυεαίῃοβα ἐὸ ἰῃ- 
οἷαὰο διηδιἶθθαθ. Ἐ19 ἴοβϑα οἰφὶ οὗ ἔλθ ἔδοὶ ἐμοί ἔπθε0 ἐπὸ Ὡοΐίομβ 

δῦθ ΟἿΪΥ ἃ χοϊδέϊνο δῃὰ Ὡ)0 δβοϊιἰθ 60.866. 7 τὸ ἐν ἡμῖν μέγε- 
θος " οὐποχοίθ ατοδέμϑϑ." 8.0 δίϊοσνγασίβ τὸ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν. 
1 ὥσπερ κι. Τα Ῥδδδαρο ἰβ ΜῸ6Ὶ1 οχρίαἱποὰ ὉΥῪ Ηοϊπὰοχί 
“Οποταδάσηοδτα ὁρο, οὕὔπι Ῥασυϊδίθῃι βυδοθροσίσῃ δι. ΠΟΥ ΣΩΘΌΘ 
οἱ δόμυο, αυὶ δύτα, ἑάοτα .ἷο αἷπι, ρασυτδ βιπ, ἐπἃ δαΐθτι πο 

βυδιϊπυλξ, στὰ Σπδρηττ αἱ, ῬΑΣΎΘΣΩ 6880: δοάθιῃ σροῦο οἰΐδχη 
Ῥασγύσω ἐ]υὰ ηποὰ πονὶα ἐποδὲ, Ὧοπ ταὶ Ὁπαῦδια τοδρευτο Βοσὶ, 
οἷο. ϑολϊἱοοὶ δἰἱυὰ οαὲ βοαταίοδ ὁ ἔχων τὰ ἐναντία, τὸ μέγεθος καὶ τὴν 
σμικρότητα καὶ ἑπονομαζύμενος τῇ ἐκείνων ἐπωνυμίᾳ, αἸϊαὰ τὸ μέγεθος 
οἱ ἡ σμικρότης, εἷνο ἐν Σωκράτει ἐνοῦσα οἷνο ἐν τῇ φύσει. ββοαταίοεα 
δὶ ᾿ΘΟΣΩΡΔΙΟΙΌΣ Εἰτηχαΐδθ, Ῥασυϊδίθηα ἰῃ 80 σχοοὶρὶ Ῥασυύβαῦο δὲ, 

ἰδ 11 ἔδισθα ἐρ8θ χρυΐδίῃδ, βοὰ ἔτι ὧν ὅσπερ ἐστίν, οὗτος ὁ αὐτός οἷο. 
Βοοτεαῖοι." 14 τετόλμηκε ἰδ ἀποὰ οἵ ἰπδιϊτοοδὶο οὐ͵οοίδ ἴῃ ἐδ9 
ΒΆΙΩΘ ἩΔῪ 88 ἐθέλειν, βούλεσθαι διὰ ὀρέγεσθαι. - 18 ὅτοι--ἥ: 
806 Ὁ, ΟΣ ΑΡοΪ. ». 17, 1. Οοχαρ. Ὀοῖον, 104 ὁ. 19 ὠνέρ- 
χεέταικαε ὑπεκχωρεῖ ΔΌΟΥΘ, Ἀ. 

1, ν. 10, Δδ αὕτῃ δο. ἡ ἐκ τῶν ἐναντίων, 88 ΔΡΌΘΔΣΒ ἔτοϊζα ἐδ 
Δρροοϊλδίου ἰο ἔδπο δβοῃέθῃοθ. 48 παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν 
εαὐμποῖο εαρίίε : Βυταγλϊδαεῖοα αἸΐος 1119 Ἰοσυαίπδ οταΐ, ἄυσω βοοσοῖθαι, 
ῬΑΣΌΣΩ Βἷδὲ ἐπ δσρυσωθηίδείοῃθ δομβίδσο διραΐξ. Ἐπῖνρ, Ρ. 7], 2... 
αὐτὸ τὸ ἐναντίον '" ΔΌδΟΪαἰο ΠΟΘ] ΠΔΙγ,᾽ προς [6 κυ άϊνἑἀοἃ ἑπίο τὸ 
ἐν ἡμῖν δῃαὰ τὸ ἐν τῇ φύσει ἐναντίον, Θοτ. 102 '. ὃ οὐκ ἄν 
ποτέ φαμεν ἐθ.: ἂν ὈΘΊοΣΩα οὗ οοῦσθο ἰο ἐδ ἐπβηίεϊνο.--- γένεσοο 
ἀλλήλων 56. τὸ ἕτερον ἐκ τοῦ ἑτέρον γέγνεσθαι. 11 οὐδ' αὖ "Ὡοὶ 
δρδίῃ,, δα ϑοίοσο (68 Δ. 77 Δ. 86 4); οὕτω “ἰ τεταραγμένως. Κ8818]}. 

ΣΊΔΤ, Ἐπ, .11 
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102 ο ΝΌΤΕΒ, 

ΒΘΌΣΛ᾽ Β δοπΐ, οὐδὲν ἱπείοκὰ οὗἨ οὐδ' ἐδ Ῥοτβδρα ἐσθθ.. 14 οὔτε 
λέγω ὧς οὗ κατ. “1 ἂο τοΐ ἀθγ ἐδδὲ δὴν πίη ρδ πρδοὲ σαθ᾽ ἱ. 6, 
δεῖ 1 δὰ [1ἴδ0]ο ἰο 6 πρεοί. 18 ἁπλῶς Ἡ᾿εἰτορ]γ, πίίμουΐ 
εοΐδς ἰπῖο ἔυχέδος ἀσαυτϊηθιίδ δϑου! [0 αποκέϊου. 

11. ν. 11,1δ μοι (ἀδὲ. 61.) διοττα ἔπ9 ἐπέοσθδε ἐδίκοα Ὁ ἐδ9 
δΡΘΑΚΟΣ ἱπ (16 0] Β]τασοὶ οὗ ᾿ὲα τρατιθδὲ, 4] ἐν τοῖς ἔμπροσθεν: 
800 102 '»κ. 41] 1. χιόνα καὶ θερμόν: καί 65 ΒοτΘ δηὰ Ῥοϊον 

(πῦρ καὶ ψυχρόν) Δ ὙΘΥΥ Θτρ μαἰΐο Β6Ώ66' αἰταοαί - καίτοι ΟΣ καίπερ, 
28 Ἑος ἔδο οοπεῖσ. ἔστιν ὥστε 800 261} ἃ 009, 1, Οὐκ. 1. 40 

τοῦ αὐτοῦ ὀνόματοι; ".ΟΟ αἰοὶξ Βοτίρίοσ, ποὰ σωοο ρβοπῦδ ἰρβυι, 
ΒΕΙΏΡΟΣ, δ06 οἰΐδηιὶ δὰ αὐἱά δοάοθχα ἱπιροσζεϊσίὶ πουιΐηθ (580. 40 
παι 111π0}); ποι σϑούο τὸ περιττὸν ὨΟΣΏΘΣ ΒΘ ΌΘΤΟ τοῦ περιττοῦ, δοὰ 

ἑάσχα οἰΐδιτι ἔξαγε οηθει ὨΔΡΟΓΘ.᾽ ἘΕΙΧΡ. Β 4110... το Ῥχγοίοσξ ἑαυτοῦ, 
ἔδο σεδϊης οὗ βουδζαὶ σωβεβ., οχρὶαΐμα "δοοίαϊξ ἐσ ξΣ ὧθ πορηυ}} 15 
ἰδεῖυα τοοὰΐ, πὶ ποπ στοῦο ἐρδυπι ζοθ:δ δβύμπι, 8δὸ Ῥσορσί πη) δἱὺὶ 

ΒΟΙΏΘΙ ΒΟΙΏΡΟΣ Υἱπϊοοὶ (8010 ΒΟΏΡΟΣ ποιιΐηθ Δρροϊ]οῖαΣ), αὐ οὐ πὶ 
εδἰϊάστι βοιῖρες οδιἑάππ, πὐτηστδηι ἱσηΐδ γοοοίασ, βοὰ εἰΐδπι αἰἰαὰ 

ᾳυἱὰ (ᾳυοὰ χεποεί δὲ δυυνἱοείαπ) ἡ} 10 δϑευτϊηδὲ, ᾳποΐ οἱδὶ ποι οοὲ 
ἐ]υὰ ἐροῦτι εἶδος, ἰδτηθῃ ἐ1}ξπ 8 ἰοσηῦδ πὶ ΒΟΠΙΡΟΣ δα οὲ, νοϊαεὶ οὕτι 

ἀφαιῖα ο511ἃἱ Ὡοτοθα Ῥασίϊοὶραὶ.᾽" ν. 72, θ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματοι 
“ἴὮ ΘΟΙΏΡΔΘΩΥ ἘΠῚ} ἐΐδ ΟὟ Ὡδηῖθ," ἱ.6. “Ῥοδίθ5 18 οὐτ Ὡδ:)90.᾿--- 
καὶ τοὔτοτι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ ὀνόματι. 14 ὄντος οὐχ οὗπερ 

τῆς τριάδοι : δι δἰἰγδοίίου {πὸ Τλιυογὰ. 7, 231 πρὸς ἄνδρας τολμη- 

ροτάτου: ὄντας οἵου: καὶ ᾿Αθηναίου. ἮΤ]ι10 χηδΒ. τολὰ ὅπερ, ᾿85}}} 

αἰϊοτοὰ Ὦγ Ἠοϊμᾶοτί, 11 ὅπερ “Ο1Θ Θοοϊζοοὺ, γ βῃου]ὰ οχροϑοῖ 
ἡ τριά:. 13 ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ "οπὸ Βα οἵ 41} ΠΌΤ ΟΣ :" 
Υἱκ. 411 οὐὰ πυϊροσα ΕῸΣ 86 οοπαίξς. οἱ. ἸΏυο, 1, 3 τῇς γῆ: 
ἡ ἀρίστη, οὐ ΜὨὶοι Οἴδβδοι οὔδοσνθα {10 ῬδοΌ  αΥ ἐγ δη, ῥσὸ- 
ῬΕΣΙ͂Υ προδκίηρ, ἰσγαιοηδιίγ οὗὐὠἨ ἐδϊ8 ἐΌΤΩ οὗ οὀχργοκβίσῃ (ποῖ 
ΟΟΘΌΣΒ δἷδο ΤΏυο. 1, ὅ. 1, 80. ὅ, 7. 8, 8 Διὰ ΡΟΣ ἰγραυ θην ἢ 

ῬΙαὶο) ΣΏΔΥ Ὁθ οχρίρίηοα ἐπ ἐλπιὶπ ἮΔΥ: ἐδ9 ποῦμ ἰῃ ἐπ φᾳϑηλελνο 
βϑουϊὰ ὕ6 ππιδοχεϊοοί πῃ ἃ οΟ] ]ϑο νθ δοσιβο, 1.0. δα 1 ἱΐ τοσΘ ἰὼ ἐπ 6 

»ἱυσαῖ, Ὀπὶ βουϊὰ ὕθ κυρρ θὰ ἐο ἐδ δἀϊθοξΐνο 1 ἃ Ῥαγέΐαὶ βϑῃβθ. 
Το ἔπτο οχρζοεδίουβ “80 ὑθδὲ Ἰδηᾶ᾽ (ρασίΐ8}} δῃ!ὰ "ἐδο ὑοδὲ οἵ [86 

Ἰαπᾶ᾽ (σαῃοτὶθ) δ’Ὸ σοϊσϑὰ τῷ ἐπ ἀζϑοὶς ἱ 8 σύληποσ ποὲ δἀὐπἱδδὶυ9 

ἴο οὔ δεμδὸ οὗ ἰδηρυδρο," 40 καὶ ὅσα κιτλ, οἱ ἐναντία 
ΔΙῸ 6Θ.(.. ὙΔΙΊΩ δι οοἱὰ, ὁνταῖ δὰ οὐὰ; ὕτιξ ποὶεμο Σ ΣῸ ΣΟΥ ἐὮχο9 ἐπ 
8 ἐναντίον, γοῖ ὦχο ἀοοδ ποὶ δάσηϊξ ἐπο ἰάθα οἱ οοἷᾷ, πος ἐἶχρο ἐδ 
ῥάεα οἵ φσνοπποια, ἤθολῦδο ἰμ9 ἄτεὲ ἱποϊπὰο5 ἔδο ἰάθα οἵ παστωὶῃ 
διὰ ἰδο δοοομὰ ἐλιαὶ οὗ οὐάποκα, ΟἹ {, ἔοικα Ὑαχὶθα ἐΐδ 

οομδίσ., θσαεὶ τἱξλι α ἀδέϊνο διὰ ἔἶἴσῃ ΕΣ [86 Ὡοπι, οὗὨἨ {110 μῶν 

[2 
΄“΄ὦοω Φ4:. 



ῬἨΖΑΣΡΟ, 1023 

ἐἰοί»ἷο : ἱμεὶ ἐδο ϑοῦδο ἴδ ἐξ: δδσωϑ ἴω αἰξον, 860 λΝέαϊιδιῖρο  δδδ, 
Ὁ, 3, 

ΤΙ, ν. 18, 8. ἐναντίον δεῖ τιυοτ! 8δ8 6.8. "πτοο’ ἴσχαι τὴν τῆς 
φριάδο: ἰδέαν, δὰ 6160 ἐποϊυ δα ἐναντίον τι, ἰπδαιουοῦ 86 οὐδηθδα ἐν. 
Ὧπ0 ορῃ. ἰο σνϑοζθϑθ. Η. βοδισοΐάϊ᾽ βὶ ἱπφοηίοῦς οχρσιἀδέϊοσ αὐτῷ 

δᾶ τοι, ἰ6 οἴοο δυρροείοἃ ὮΥ Εϊαϊπιυδ᾽ ἰσακπεϊδέϊουι " Θοειέσασίο Σὲ 
οὶ οριδ." 7 τοῦτο ἀπέεργ., τὸ περιττὸν εἶναι. 9 ἢ περιττή 
(80. μορφὴ) ἰ6 ἡ τοῦ περιττοῦ μορφῃ οἱ ἰδέα.---εἰργάζετο ταθϑχια ' ἀἰὰ 
Ἐδο ἑάοα οὗ οὐάπιοδε οὔθοὶ ἐμαὶ ἐδ ορροαὶΐο ἑάθα (ἐμαὶ οὗ σνδησοββ) 
ΟΠ ὩΟΥ͂ΟΣ ΘΟ: ἰο ἔδο ἰξχοο.Ψ 13 ἔλεγον ὁρίσασθαι “1 ὕετο- 
Ῥοϑοὰ εἠπουϊὰ "9 ἀοδιυοὰ." ΒΔ ἀ6]1} ἢ 88. Α αἰπιΐϊον ἐπδυϊεῖνο ἰδ ἐλ 
θὅ 5, ἀξιοῖ ἐπιδειχθῆναι. ΤΠ0 δροδοαΐδ οὗ ἐπα δομέθηοο ἐδ τδοϊϊς 
ἐμ εἰσίοι χιδιασοδῖοαὶ δοαθθηοο, ἐπουσῖι Δα [ῸΣ δ) 9 δϑιιδο δῖοσιθ τὸ 
ξοὶ ἰὲ μεῖον 106 ἰῃ 80 ποχὰϑ ἀλλ᾽ ὅρα δ κ.τ.λ.,---ποῖα ' Ὑμαὲ πίη σα 
ΠΟΥ δὲ Ἡδιίολ," 14 αὐτὸ ἀομοίοα ἐδ δϑσοθ ἐδίης Δα τοὶ, 
διά ἐξ ἐφ ποῖ ἐμβογοίοσζο βέγ οἱ ὨΘΟΘΕΒΔΙ ἰο διὰ τὸ ἐναντίον, ναὶ ἐξ 
βουϊᾶ ποὲ ὕθ ἰοτροίίοι ἰδδὲ βοαῦξ. κἰ1}} βροδῖζδ ἐνγγραφικῶε, 1θ 
αὐτῷ ἰβΒ ξονεζηοὰ ὃὉγ ἐναντίον, τὸ ἐναντίον αὐτῷ (τῷ ἀρτίῳ) τε τὸ 

,.-“- ἐπιφέρει " Ὀτίαμε ἰῃ δὐάἑείοι,᾽ ΒΌΡΡΙΥ τοῖ πράγμασιν, 11 
ἐίποδ δσὸ ἴδτθθ, ἘΠΟΥ δῖὸ ἐμβοσοῦυ δἷδο οὐά, δηιἃ 8ὸ ορροαίξο ἐο 
ΦΥ6Σ.-----ἦ δυὰς τῷ περιττῷ 86. ἀεὶ τὸ ἐναντίον ἐπιφέρει. 18 
μὴ μόνον κιτιἋ, "πο ΟὨΪΥ ἐδδὲ δ ΘΟΔΊΣΑΥΥ ἀοοβ τοὶ δάσοϊξ 8 ϑοσ- 
ἜΣΩΣΥ, ὑπιὲ αἷοο ἐμδὲ (μδὲ Ὑ Διο ὑείηρε πὶῖὰ ἐξ ἃ δομίσασυ ἰὸ ἐμαὶ 

πο ἐξ Δρρσοδοῖθα, ἨΠ1 πόνον δάσοϊξ [16 σοπέσασυ οἵ ἐδδὲ Ἡλιίοῖ ἐξ 
πείωρα πὶὲὰ 1." Βι4110, ᾿πδὲῖγ οὔδοσνθα "οὗ οοῦϊου μιδϑαὶξ Ῥϑΐ]ο- 
βορδυε ἀἰαϊοοίίςα6 Ἰεπθα οομ χα οίϊοιι δ 4046 γοεσδχὶ βοῖϊοΐ ἀϊσϑοΐδο 
οὲ οὐϊίᾳυδο, οΧ αυΐϊδυδ αἰδίϊ ὩΣ ὩοΩ τιοὺο ποϊΐοχοδ οοογαἱπαΐαι, 
409 εἰπέ οοπἐγαάϊοίοτὶο Ορροαὶέδο, 560 ἐπινίσθῃι θχοϊμάοζθ, βοὰ οἰδθη) 

ποξίοτιοι δμδογάίπαίαν οἱ φοποεὶ δ᾽ουὶ δυδἐθαίαα δὰ οσαπΐα, φθδε 
πομοσὶ σὰο οοπίσασὶ βἰηΐ, εἷνο Ὡοίδϑ σομοσὶ τορυκηδείοα 0110 
Ἰοοὰο ἔασεθ δι βυβοίρασο. ὯΔ οὐ χεῖρον ἷδ ἃ Ἰἰἰίοίθα ἕο 
ἄμεινον. ᾿ Ω4 τὸ διπλάσιον 5 ὀροχοχοδὶα οὗ δέκα.--;---τοῦτο, Βα. 
τὸ διπλάσιον, δ ΟΡΡ. ἰο κἰπιαὶο, ἁἀπλῴ, θυ τοὶ ἰΏ [80 δῶσ 86:80 85 
608 Ὀδαι δἰἐσέρυϊοὰ ὈῪ Ῥὶαῖο ἰο ἔπ6 οχρυθοβδίοι: ἐναντίον {πιχουρδοῦς 
(ἱο οδορίον, ΥἹΣ, ἐμοὶ οὐ ἀὐσοοῖ ορρουϊ οι, Ιὲ ὧδ, ἐπαχοίοσθ, ὙΘΣῪ 
Ῥτοῦδοϊο ἐμοὶ οὐκ δα ἀσχορὲ ουὲ δίέον ἄλλῳ, ἰ8: Ἡίοδι ὁ886 καὶ 
ποιὰ δδνο (δ 66.860 Οὗ καίτοι ΟΣ καίπερ, 8Βε0 δουθ ἢ. 1], 31. 
ΒοοΣ. δαγυ ἐμαὶ, εἱὐδουυ ἐδο ἀου 9 6 πιίβουξ 6 ἀὐχϑοὶ ΘΟ: ΣΘΣΥ, 
γοὶ ἐξ ἀοϑα Ὡοΐ δάσωὶϊξ πο ἑάδα οἱ οὐάποεδ, , 

ΤΕΙ͂. ν. 4, 4 καὶ μή μοι κιτιλ, Ιὲ ἐδ πε οχρὶαἰποὰ Ὦ, δε 

Βοδοϊϊαοὶ καὶ μή μοι ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπόκρισιν ἀποκρίνου, ἀλλ' ἄλλην, 
11--. 



164 ΝΟΤΈΒ, 

μιμούμενοι ἐμέ. ᾿Βοοξ. ται ἐδιαὲ [9 ἐδ πιοὲ ἐο ΔΏΒΙΤΟΣ ἐπ ἐδ κΒϑσηθ. 
ἤκστθδ ἐπ ἩλιοΝ ἐπ0 αποκίξοει ἐδ ναϊ, Ὀπὲὶ ἱπ ἀἰδογομὲ οειθ8.---παρ΄. 

ἦν: -δοὸ Βὲάδοϊ ᾷ 174. θ᾽ ἔλεγεν, δνονο 100 ἡ, ᾿8 ᾧ ἄντε 
ἐάν τῶι! 800 ΟἹ Αροΐ, 393 5. τί ἐγγ.-ετί ἔστιν αὐτό, ὃ ἐάν τινι 
ἐγγένηται, (ΟΣ οὗ ἐγγενομένον τοὶ) θερμὸν ἔσται (ἐκεῖνο. 8.66 αἷδο 
οι. Ῥ. 888. 40 ἀεὶ ἕκει κιτιλ. δοσς. δεσίνυϑοο δὲ 8) 9 ουῇ- 

οἰσκίοι ἐδδὲ [89 Ῥείποΐρ]ο οὗ 1116 ἰδ ἑμξμιοσοπέ ἐμ ἐμ6 χπιοϊΐοι οὗ ἐδθ 
"οὔἱ, δοιὰ ἐμδὲ ἐποζοίοσο ἐδ δουῦϊ ζωσδὲ ὕὉθ ἱἐμπιγηισχίαῖ, ΤΏ 
ἀερυτηοτξ ἰδ αἷδο ὑζοροππδοὰ ἰπ ἰδο Ῥμδοάσια, υ. 3468. “Τθο 

ἀοοϊσίηο (οὗ ἐδ ἑξιτηοχίδι ν οὐ ἐδ) 9 δου) ΣΟΡοβϑβ, ἐπ Ῥ]αὶο᾽ υἱόν, 
ὌΡοΣι ἐδ δεβυσαρεΐϊου οἱ οἴογηδῖ, βοϊί.οχί βίθσι!, πόμα ροδῦϊο 1086 
οὐ ἜΣΤΙΝ : ὌΡΟΣ ἴδ) ΘομΘ:ἰ ΔΙ ἐγ οὗ πδέυσο, δὰ ἱῃμοχοσὶ ΘΟΣΤΟΪΔ-. 
ἐίοι, υοίποθῃ ἐπθ8ο 1685 διοὰ ἐδο βοιὶ: προὰ ἐδ δεῖ, ἐμδὲ ἐδ9 
δου Κυονα ἰδο80 [Ιἀὧ4668, πιο Κηονϊθαμθ τουδὲ δανθ ὕθοα 

δοᾳαϊτοὰ ἐπ 6 Ῥσίοσς δἰδίϑ οἱ οχίβδίδιιοθ: διὰ ἸΡροὰ ἴδ οβδϑιίὶαὶ 
Ῥασιἰοἱραίΐου οὗ ἐδ δὺὰ] ἰ ἔμο Ιὧθα οὗ 116, δο ἰπδὲ ἰξ σδῃποὶ Ὁ6 
οοηοονοὰ 85 πίἐπουϊ 116, ΟΣ δα ἀϑοδὰ. ΤῈ ἱσοπιοχίαι ἐγ οὗ 80 δουὶ 
ὧδ οομιδοϊνθὰ 85 ὩΘΟΘΒΒΑΣΥ δὰ δηϊΐγο, ἑποϊυἀΐηα ποῖ ΣΔΟΣΟΙΥ Ῥοβῖ- 
οχίδίθηοο, Ὀπὶ δ'δο ὑτο- οχἰδίϑῃοϑθ.᾽ Ο,ΒΟΤΕ, Ρίδίο 3, 190. 

ὩΥ͂. ν. 14, 20 ἄμουσον ἱπειοδὰ οὗ τὸ μὲν ἄμουσον, Ὀπ τὸ μὲν 

ἧς ἰῃ βουθσαὶ ἱῃδίδηιοοδ οχηϊ θὰ: οἵ, Ῥτοίδᾳ, 380 Δ, δίκαιον ἄρα, τὸ δὲ 
ἀνόσιον. Ῥ. ἴδ, 1 {, οὐκοῦν ἡ γνχή κιιιλ. ΟἸγτορίοδοσυα οχρὶδῖμα 
[16 ]]οτίης τοδδοιΐησ 1 ἐπὶβ ΣΆΔΏΣΙΟΣ, ἡ ἀπόδειξις πρόεισιν ἐκ τῶν 

ὑποθέσεων τοιῷδε συλλογισμῷ, ἡ γνχὴ ᾧ ἂν παρῇ ζωὴν τούτῳ ἐπι- 
φέρει. πᾶν δὲ ὃ ἐπιφέρει τι, ἄδεκτόν ἐστι τοῦ ἐναντίον αὐτῷ. ἡ γνχὴ 
ἄρα εδεκτός ἐστι τοῦ ἐναντίον ᾧ ἐπιφέρει. τὸ ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐπι- 
φέρει, θάνατος. ἡ γυχὴ ἄρα ἄδεκτος θανάτου. θ᾽ ἀλλο τι--- ἤ: 860 
δῦονο Ῥ. 31, 385.Ὀ. Αγροϊ. 34 υ. Οὐἱο ὅ3 υ δῃά αἷϑὸ Ὀαεΐονν 106 3. 

18 ἑπίοι 6 Βοϊῖκ.᾿ 5 οῃιοηδέΐοι Ὁ Ἡλιΐοδ ἐιΐα δοπίθῃοο 8 σθροχοὰ 

οομέοστηδοϊο ἰο ἐπ ῥχϑοϑάξῃᾳ 056 ὙΠΟΣΘ ἯΘ Ὦδγο ὁπότε τι:-- ἐπαγά- 
οι, ἐδο ορίαἰξνο ἀοποίίης, ἐδ. τοροιἐἐΐοι οὗ {1:0 δοίξοῃ. η4 

αὐτοῦ δοιὰ ἐκεῖνον ὈΟΪῺ ἀδϑηοίθ ἐδ 9 δϑῖλθ ἰπΐηρ, 86, τὸ περιττόν. 
Β:811». φποίθα 60 » διὰ 111 5 ὙΟΣΘ ὙἨΤΘ ὮΔΥΘ ΔΗΔΙΟΘΟΙΒ ἰπιδέδσιοθδ: 
800 δἷδο ΕΠ ΠΥρΡΏν. 14». Χμ, γον. 4, 3, 13. ὅ, 20. 25 

διαμάχεσθαι “ὑτΐπᾳ, ζοτπαζὰ δα 6 οοπηίοχοδιραχαοι." Ὁ. 76, β ζ. 
τούτου γε ἕνεκα "80 ΔΣ δ {δ᾽ 15 οοῃοοχηθάᾶ."---σχολῇ κιτιλ, βοοΣ. 
ἐδ οδιίσοὰ ἰο ἀοάποο ἔγοτα ἔδμθ ὙΟΣῪ ποϊϊου οἵ ἱἑπηρλοσία! εν [89 
νεοοῖ οἵ οοιξοίμξ ἀτροε ΔΌΣ, δα οὐδοχυδθ ομ6 σοϊρξ ἔθο] 
Δαιορίοα ἐο οἰΔδεὶ ἀθάνατον “ἸῚΒ ἀνάρτιον ἄθερμον ἄψνκτον δοὰ 
εἰσαῖϊον πορλϊϊνο ποἰΐοθ, οἱ Ἡδιΐδδ ἐσαροσι ΔΌΣ [68 τοὶ Ῥδδι 
Ῥιονοᾶ, ἈΣάδοΙ] ἢ 186 ἀχρίδίηο: “16 τηθδηΐυᾳ 16 Ὡοὲ “οἔ 41] 
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Ἑὐἶποε [δὲ οχἱδὲ δοῦσοθ δυιγίμίηρ οουϊὰ 06, ἐπ δοσ 6 οΔ86, ἀχοχωρὲ 
ἔτοζα οοττυριίοι,, ὈπΣ "ἴδποτο οουἹὰ δγὰΐγ οχὶδὲ δηγίηΐης τοὶ 
δάσχοϊεέλησ οοστυρίϊου." ἸΤΈο οχἰδέσμοθ οὗ ἐδ: ἩΛΠΟ16 οἷδπ6 " ἑποοσ- 
ΣΡ ἱθ1ο’ θοοοσωθθ αὐοοϊίουδοἷθ."ὉὉὁὃὁ ὁ 

ΤΥ͂Ϊ, ν. 10, 10 αὐτὸ τὸ τῆι ζωῆς εἶδοε “ἴδ0 δρδβοϊπίο ἰάθα οἵ 
Ἐ16.; 18 ὑπεκχωρῆσαν "δανΐηρ τοἰσοδίοὰ᾽ ὦ.0. "δδυΐῃβ (ΌΏ6 

οὐὲ οὗ ἐδ ὙΔΥ οὗ ἀοαῖδ," 10 παντὸς μᾶλλον ᾿ξ. "᾽Σαοχο ἔδοσι 
Φνοσγ λίπ," 1.6. "δῦονο "᾿ 10. δηοίμος ἱπδβέδηιοθ οοσωρ. ῬΒδοάνγ, 328 
Ἄ. 43 παρὰ ταῦτα ἄλλο τι; δὅ011 ἢ 687, ὶ, σ. 8.66 δ'δο δῦουϑθ 
14 λὶ ῬΠΗΔουΣ ἄλλο τὸ δηὰ [δ9 βΒαπιθ ὀχρσϑδβαίοι Οσὶἑο δά ". 
2δ εἰς ὅντινά τις κι.λ, ἸΤῺΘ6 Ὀοδὲ χωδβ. οἵοὶι ὧν ἰῃ ἐδο ορέαξένο 

δοκιέθῃοθ, ὙΔῚ19 ϑόσῶθ ἐμίθσίος 88. χοϑὰ εἰς ὄντι» ἄν τιβ ΟΣ εἶδ 

ὄντινά τιαΣ ἄν. Β14}1». οχρ]δίηα ἔϊο ἀὐδογθηθο 'δδάϊΐο ἂν δοηξοιεϊο, 
ὙΘΙΌΟΣΌΣΑ δθὸ οδὲ: πειροίο, αὐ σφιοάκανε αἰϊμαὰ ἐέπιριιθ χα Ἦος 
εἰἰἤέντε Ῥοοεῖξ, οκαΐδεο, ρατίϊσι]α Ἰοσυδ εἷο ἰμἰοχργοίδπὰυβ περοΐο, αὐ 
φυοάπανι ἰεαριδ φωΐο Ἀος ἀΐεγγε υεἶζε Β. δὲ ἀἰ εν »οδῖβ οὀγεάαί. 
ΘΧ᾽ αὐἱνυδ αἰίοσπατι ἰοϊΐπ 5 ἰοοὶ σαδϊἱουῖραδ. νἱάϑέας οοπνομϊσμεΐπε 
6880. Βυὶ (1:6 φποπίΐοι ἰ6 οὨθ νΐοδ βμου]ὰ 00 ἀθοϊ θὰ ΣΙΘΥΘΙΥ ὮΥ 
δο διυΐϊδβοσιγ οὐ [80 τωδα., ποῖ ὉΥ οομυθιϊθῃίῖα᾽ ΟΣ ΟἶοΣ ἑδποὶζα] 
οτἰἑοχία, 48 ὃἣ τὸν νῦν παρόντα "ἴδιαι ἔπ:6 26 ΜΟΙ ον οὗἶοχο 
ἐϊνο12.᾽ ΑΔ ἀϊδουδείοῃ! οἱ ἐμπὶν Ῥοΐῃξ οδῃμοΐ Ὀθ ἀοίοχσθά ἔο δὴν 
Ἰοΐοσ ὁρροσέσητεν δδη πο 1δδὲ ἀδγ οὗ οὐν 1196. Ηἰγβολιὶσ οομάθχισα 
ἢ τὸν νῦν παρόντα ΔΒ 8 ἴοΕ6, ἴοΣ [86 Ζ0]ἹΟΥΣΩΔ ΣΘΘΒΟΏΒ "ποξΐοσιθ8 
τοῦ ἀναβάλλεσθαι οἱ τοῦ ὁ παρὼν καιρός ἀδΔτα Ὑομοταϑα ἐἰδβδίτοθ ἑηξοσ 
80 τορυδηδοξ, [ὍΣΟ ῬΣΟΣΒΌΒ ΒυΡΟΣΥΔοῦΔ διιοὲ 1116 ἰδ Ῥὸσ 56." Ῥ. 77, 
1 ἀτιμάζων τι ἐν οὐδεμιᾷ τιμῇ ἔχων, ἷ.0. ποῖ ἐμιηκίησ (π0 γϑαὶκ 
ππδοχείδηϊης, οὗ τοδῃ θα40δ] ἰο ἔμο ἰδδὶς οὗ ἀοδιυϊ νον δοίης 
ἔμοε9 φυοείίοηα. Υγίέσεη!». οοἸΏΡ. Ὥρας, 9, 8δ4 Δ ὙΔΟΣΘ πὸ αγὸ 
ξύμπασαν τὴν τῆς ἀνθρωπίνηι φύσεως ἀσθένειαν εὐλαβούμενος ἴῃ [86 
ΒΔΙΏΘ 80Ώ86. 8 οὐ μόνον γε ἷδ ἰο 8 οαχίαΐπι οχίθηξ δὴ 61} ρέολ] 

βοιίθσιοο Ἡιΐοῖι σϑοθίγοδ ἐΐ8 5ΘΏ80 ἔζοσα ἐδ δϑῃέοσιοθ ἐσαχηθαϊαίοὶν 
Ῥτοοσάϊης ἰδ, 6.8. οχα. ὅ, 762 Δ ΚΑ. ἄριστ᾽ εἴρηκας ὦ ξένε. ΑΘ. οὐ 
μόνον γε (Β6. εἴρηκα), ἀλλὰ καὶ δράσω. 8.0 Χοπ. Ογε. 1, 6, 17 ἡ καὶ 
σχολή, ἔφη, ἔσται---σωμασκεῖν τοῖς στρατιώταιε; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ 
πατήρ, οὐ μόνον γε (86. σχολὴ ἔσται), ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. 80 ὯὮΘΙΘ οὐ 
μόνον γε δο. ἀναγκάζῃ ἀπιστίαν ἔχειν περὶ τούτων. Βαϊ ἴῃ ἰδ0 
Ῥιοδοιξ οδδϑ ἨΘ ποἰΐοο ἃ ἀἰδοσοσοθ ἔχζοσα [80 ἐμαίδιιοοθ διγοϑὰγ 

αἷνοι διὰ οἔμβοσα Ἡδίοΐι ΣΏΔῪ 6 δὲ ἀϑὰ;: ῬὨἑοῦ. 383. ἘπιμγγὮν. 
θα, Μόοπο 71 σ.. Χου, Ογτε, 8, 8, 7; οὗ μόνον γε Ὡοὲ Ὀοΐπᾳ ζο]- 
ἰσνοὰ ὮὉγ ἀλλὰ καί. ἩΗϊγϑοδίκ᾽Ε ἰᾶθα ἰο οομείδος 1:0 ποχὰδ ταῦτά 
τ εὉ λέγει: δρυτίουδ τοϊρμέ, (παχοίοσθ, δρῃϑασ ὑχοθοθὶθ; ἮΟ κιουϊὰ 
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ἴδιαι μανὸ ἰο οοποοῖνο ἐμδὲ ἔπ680 ποσχὰδ ᾿ασο οὐ οἰ μΙ δὐδοὰ δα 
8 οχρϊδιηδέΐϊοι ἰο ἐδ 6111 ρ 1ο8] βομέϑιοϑθ οὐ μόνον γε (50. ταῦτά τε 
εὃ λέγει), διὰ ἐδοῖ [00 πεῖὸ σοχηογϑὰ ἔγοσα ἐμοῖσ οσί ἰδ] ἴο ἐλποὶς 
Ῥεεδοπὲ γἷδοθ Ὁγ 8 υυοσυσῃς οοργίδί. Βα ΗϊὰΔ611 ἃ 167 αἶγοδ 
ΤΟΙ͂Σ κοἐϊεξαοίο οχρίδυιδίξου : “ 1 8]1} οοπαιχασίξος [6 οὐ μόνον γε 
ταῦτα εὖ λέγεις, ἀλλὰ ταῦτα τε εὖ λέγει: καὶ, κατ. “ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ Ἡδδΐ 
ΣΟῸ 5ΔΥ ἰχθο, Ὀπ 6 ἔυσίμος οὐδοσνυδιΐου ἐπ (1.0 Ξϑιὴθ ἀἱσϑοξΐοσι ἐδ 
ἔσια,᾽ ΠΔΙΩΘΪΥ τὰς ὑποθέσεις κιτ.λ.᾽" δ ἐπισκεπτέαι 8 δι 8.8» 
«οἱπξεία ἱποίοδὰ οἱ ἐσισκειτέον. (δ. ΒΔ 611 ἢ 276.) ΤῈ οργροεὶΐθ 
διοδοοϊυΐπἷα οοσῦσγε Ῥἶοῦ. δ7 Δ πότερον ὡς μία ἑκατέρα λεκτέον ἢ 

᾿ δόο τιθῶμεν. ἴα ὅλο μεθ! ἰβείδαιϑο δι ἀσγίβείαι κϑοῖλε ἐο "ἀπ 
ἰο ἔδιο ἐπίοσγοηΐεᾳ πομιηδίϊνο πισταί- 

ΔΜ. ὍΝῈΞ ΒΕΠΙῈΡ ΤΜ ΤΕΣ ἸΜΜΟΒΈΔΙΙΚΥΤΥ ΟΥ ΤΗῊΞ ΒΟΌΣ, 186 ΒΕΟΤΝ 

10 ἘΠ ΒυΘΘΕΘΈΙΗ ΟΥ ΜΟΒΑΣ, ἈΕΕΙΣΣΙΟΣΒ ΔῈΡ ἃ ΣΣΤΕΒΜΙΝΑΤΙΟΝ 

ἸῸ 11.018 ἘἨΟΙΙ͂ΣΥ,. 

Ῥ. ΤΊ, 31 ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν "ἰῃ ἩΒΙΟΝ τὸ βρϑδῖκ οἵ ἔ{ε,) ἱ. 6, 
ἴο Ἡδοδ τὋ οουδδθ ἐδθ Θχργοαδδίοι {ΐε. [πὶ ἐδ ῬΔΥ ἰδ Ῥδδδβοθῦ 
πιο ἐδ χῶοσϑ βοπδσαῖ σρθβηΐηρ ἐγ ᾧ ἐστὶ τὸ ζῆν καλούμενον, Οἱ. 
Χοαῦ. Ηο]]. ὅ, 1, 10 ἀνέβαινον τοῦ Ἡρακλείου ἐπέκεινα ὡς ἑκκαίδεκα 
σταδίουε, ἔνθα ὶ Τριπυργία καλεῖται. Οϑοοῦ. 4, θ πλὴν τοὺς ἐν ταῖς ἀκ. 
ροπόλεσιν», ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος καλεῖται. ἴπι [π0 νοοίδ ἐ0 ΟΧρχοθδίοι 
ἦδ Σῶοσθ Ζοχοΐῦ]ο: 6. ᾧ. Ῥίπᾶ, Νίοαι. 9, 97 ἔνθ' ᾿Αρέας πόρον ἄνθρωποι 
καλέοισι " ἨΒΘΙΘ ἸΩ6 ὧἂο οοἰο ταίθ.͵ 80 βορῆ, Ἰσδο. 688 ἔνθ᾽ 
Ἑλλάνων ἀγοραὶ Πυλάτιδες κλέονται, ἷπι ἰτοϊξαλίου οἱ Ηοχα. Π, ΔΛ 757 
καὶ ᾿Αλεισίον ἕνθα κολώνη Κέκλητα. 186 νῦν δὴ “ὩΟΥ ΘδρΘο Δ ]γ᾽ 
αἴας ἔπο τοΐϊπαίο ἀἰδουδκίου οὗ ἐπ9 Ὑοἷθ ᾳαθδίϊοῃ.---ἀμελήσει, 
πο ἔσί. ἱπάΐο. ἱπ δρὶΐθ οἱ [80 ττοοοάΐϊῃρ ορέδεῖνθ βοηΐξοσοθ, [1Ὡ- 

εξὶον σοδδ. τοοὰ ὠμελήσειε, Ὀπὲ οἷ. Α]οὶ. τ, 118 5 καὶ οὐκέτ᾽ ἂν σὺ 
“Ἴ αὗγᾷ ἀμπίσχοιο, εἰ μή τίς σοι τεκμήριον καθαρὸν καὶ ἄχραντον οἴσει... 

1,γχα. Ἑχαϊοβίς, ν. 486 ἀλλὰ γὰρ, εἰ τὰ χρήματα τὰ φανερὰ δημεύσετε, 
καλῶς ἂν ἔχοι, 10 ἀπαλλαγή Δ ἀσραχίῃχο ἴχοτα᾽ -- ὠποφυγὴ 1. 20: 
80 ἐπαλλαγὴ κακῶν ἘδΡ. 10, 610 ». λυπῶν ἰδ. 9, δ84 ο0.---ἑρμαιον: 
“γὸ ἀπροσδόκητον κέρδοι' ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τιθεμένων ἀπαρχῶν, 

ἅς οἱ ὁδοιπόροι κατεσθίουσι’ ταύτας δὲ τῷ. 'Ἕρμῇ ἀφιεροῦσιν ὡς ὄντι 

καὶ τούτῳ ἑνὶ τῶν ἐνοδίων θεῶν. βοποῖ, Οοάάθε οῷὐδδ ἐλιαὶ ἔρ- 
μαιον διὰ εὐτύχημα δ΄Ὸ οουλοϊῃμοὶ ΚὙΤΩΡΟΒ. 317 Δ. 43 τροφή 
ἰδ οχρϊοϊοοὰ Ἀγ Ὑγιξ. " τοϊαἱδ πυϊτίλσηίαχα οἱ Ῥδρυϊάπι οορτιΐ- 
ἐἰοεΐο αὔο διεΐτοα δἱἰΐαν" οἵ, γνχὴ ὑπ᾽ ἐκείνου. τρεφομένη, ΔΌΟΥΘ 
Βέάβν.Ό. 485 λέγεται δὲ οὕτω: : ΒΟΙΘ Ὀορίηα 106 μῦθος ο ἩδίοΣ 
-Οἰγιιρίοδοεια οὔϑαζυϑα τὸ τρίτον μέροι τοῦ διαλόγον ἐστὶ μὲν περὶ 
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τῶν ψυχικῶν λήξεων οὐ πᾶν δὲ μῦϑόε ἐστιν ἀλλ᾽ ὅσὸν συμκεραίνεται Ὁ 

“ ὡς ταῦτα ἣ τοιαῦτα χρὴ τὰ ἐν “Αἰδον ἡγεῖσθαι.᾽" τοῦτο γὰρ ἣν καὶ 
τὸ εἶδο: τῶν ἸΙλατωνικῶν μύθων ἄγε καλῶς τὴν ἀλήθειαν μιμουμένων 

κτλ. τριῶν μερῶν τοῦ διαλόγον τὸ τρίτον ἐστὶν ἦ νεκυΐα. ΤΕ Ὡδτυο 
85 50 ἀουδὲ αἰνϑῃ ἰο ἐμἰδ Ῥασὶ οἵ ἐ8ο ἀἰδϊοχῃθ ἰῃ ἱμπὶξαίλου οὗ ἐδθ 
ΣὨδρδοὰγ ἃ οὗ ἐμ0 Οάγεβου. Ῥίαΐο 188 Ὀυϑεϊὰϑβ [1:0 ρχϑβοὲ ρμεκνίᾳ 
ἔπνο οἴδοσβ, αοχαίδε δ28 (011, διὰ Βσρ. 10, 614 1. Ὧθ ὁ ὀκά- 

στου δαίμων : ἀοοοχάϊπρ ἰο ἐδ Θοχηταοι ρο]λαῖ οὗἨ ἐμα ασϑϑῖα θυοσν 
Βαπηδσι Ὀοΐης μοὰ δῖα δαίμων, Ἡοδ6 Ζυποξίομα ἯΘΣΘ ὙΘΣΥ σαυοΐ ἐδο 
ΒΆΣΩΘ 88 ἨΘ δέξδοῖ [0 Δ Ῥοσβοδβ' βορὰ ΟΣ "ΟΥ]᾽ ποία. Οἵ. Μο- 
πδηὰογ 5 1ἴη68 ἅπαντι δαίμων. ἀνδρὶ συμπαραστατεῖ Εὐθὺς γενομένῳ 

μυσταγωγὸ: τοῦ βίον. Ἠὶπὰ. αποῖοα ΤΏ ΘΟΟΥ. Ιὰ. 4, 40 αἰαῖ, τῶ σκληρῶ 
μάλα δαίμονος, ὅς με Χέλογχε. ῬΙαίο ἐγοα θην αἰϊσὰθα ἰο ἐπα 
ὑε]οῖ : 6. (. Ογαίγὶ. 897» 1011, βγιωρ. 2025. Τίμι. 40». Βορ. 10, 
017 5. 27 εἰς δή τινα τόπον “ἰπῖο δβοῖῶθ κἰηῃὰ οὗ ΡΪδοθ:" δή 
δἀἀοὰ ἰο ἐδο ἱπάοβιΐῖθ Ῥγοποόῦῃ ἱπογθαβθδ δ. ἴοσοθ ΕἸχοσαρ]οβ οὗ 
δή τις οοοῦς 90 6, 108 ο, 11 ». 428 διαδικασαμένους " τον ἐπ 
δανθ υπᾶδθγροῦθ ἐμποὶς ἱπάρστηοδ:᾽ οἵ, ὈΘΙΟῪ 118 ». 80 τοὺς 
ἐνθένθε: Β06 δΌονο 76 ". Ῥ. 78, 8 Αἰσχύλου Τήλεφοε: αἰ] πδίοια 

[ο ἐμὲ δαγίπᾷ το οοουχτοὰ ἰπ ΑΘδου]αβ᾽ Ἰοδὲ ἰσαρσοὰν Το ιορυ᾽ 
δτὸ 8180 ἰουπὰ ἱῃ Ὀίοηγε. Ηδὶ. Ασα σδϑὲ. ἔ. τσ, Ρ. 40 (οὰ. 1.16.) μία 
γὰρ καὶ καὶ αὐτὴ οἶμοι, κατὰ τὸν Αἰσχύλον, εἰς “Αἰδον φέρουσα. ΟἸοτΩ. 
ΑΙ. Βίτοσω. ἐ ". δ88 οὐκ ἔστι οὖν κατὰ τὸν Αἰσχύλου Τήλεφον νοεῖν 
ἁπλῆν οἶμον εἰξδ “Αἰδον φέγει. ἮἾδο γασταθηίδ οἱ ἐλ18 χασϑν δσὸ 

οοἰ!οοίθὰ ΥῪ Ναιοὶς ἐγαᾳ. Οσ. ἦγ, ῥ. 60, Ὀπὲ ἐμ οτί αἰ; δὶ ἴοστω οἵ 
ἐμΐα πο ἴα 1Ἰοδέ. Ῥοσβαρε ἰδ τδβ ἀσλῇ γὰρ οἶμος ἄνδρας εἰς “Αἰδον 
φέρει. Οἷο. Το. 1, 48 μἱἐγί Ὀυΐ65 8 δἰ σαν βαυίηρ ἰο ΑἸΠΔΧΑρΡΌΣΔΒ, 
8 ΤΠ νοχὰδ ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομίμων Ἶδγτο ὈΘΘῺ γοχὶου ον 

οχρϊαὶμοὰ ὈΥ ἐδ6 σοτηχαθηίδίοσ Ὀοΐδ δποΐθιξ αμἃ τηοάθσ, ΟἸΥΣΩ- 
»ἱοὰ. χομβᾶοεβ ἔμ ὮΥ ἀπὸ τῶν ἐν τριόδοις τιμῶν τῇς 'Ἑκάτης, Ὀπὶ 
Ἠαοϊπάοσχί ἱα οὗ ορὶπίοῃ ἔλιαξ ΠΟΥ βουϊὰ Ὀ6 πῃΔογαίοοὰ οὗ ἐδιο 
Σωγδίοσιοβ ἰπ ἩΔΙΟΩ 1:6 ἀοκοοηὲ πο Ηδᾶθδ ἮΔΒ, 88. 86 ἐξδιέηϊκ, 
δοίϑὰ δῃὰ χοργοβε θά. Βαξ Οἰγιηρίο, ἰα πα ἀοπδὲ χίρμέ, 85 ὅσια 
καὶ νόμιμα ἰβΒβ 8 ΘΟΙΏΙΩΟΙ ΟΣΡτοδβίοι οὐ 86 χίέθα οὗ Ῥυσίδὶ, δὰ 
ὩὨΟΝΒΟΣΘ πδοὰ ἰο ἀθχοὶθ σαγβίθχίθθ. 1ὲ τ συ δίοσ ΣῪ ἰ0 ῬΘΙίΟΣΏΣ 
ἴῃ ΣΙΟΏΓΌΪΥ ἰῃίΟΣΎΆ]δ ἰΠΏΘΣΑΙ Σἰΐθβ ἐὰ ΒορουΣ οὗ Ηθοδίθ δηὰ 89 
ἑπίοχιοὶ κοὰδ, [ΟΣ ἩΔΙΘῺ ΘΟΤοΣ ΟὨ 68 οΟΥΟ68-Σορὰ 8 ἮΘΙΘ ΖΔ ΥοῦσίΙ[ο 1008- 

11εἶθ6. 10 καὶ φὐκ ἀγνοεῖ " ἄοθα ποῖ τἱδ) ἀᾳθ᾽ ΟΣ “18 μοὶ ΠΏΡΥθ- 

Ῥαχοὰ ἴον," υϑοδδο ἃ δου] οὗ ἐμαὶ; ἃ 88 δαὶ ον κοὰ 8017 ὮὉῪ 
τροάἰδείοι τ ἐμ6 σνσαίδ Ὑ οἷ ἔαῖκο οἷδοθ δέμσ ἀϑδαὲέβ. 124 ἐν 
τῷ ἔμπροσθεν: δὔονφ 81 ορ,. ΄᾿-. 16 ἤθιπερ ἰδ γνοθξίοαὶ δὰ δὲ ἱῤ 



868 ᾿ ΝΟΤΈΒ, 

ϑϑοσοδ οὔοδοι Ὁ Ῥίδίο οὰ δοοουπὶ οἵ ἐμὸ βοιδσονμδὲ ροοίΐοαὶ διὰ 

ἑρναϊουκ οδατδοίον οὗ ἐδο ἩΟΪ0 ρμδδεαβθ; Οοῦδοὶ, Βοπονυοσ, δὰ 

)ο ὕδδι δὖλο ἐο δοοπηκοὶ Ῥίαἱο, ποιϊὰ ματο δάνϊδοὰ ᾿οΐτλ ἰο τσὶ θ 

οἶπερ νλυλοῖι 18 οοταπιοῖι Αἰξΐο. 18 ἀδελφό: δα δὰ. στὰ (δ9 

δια. ἰδ ἀροΐῃ νῬοοίΐοα! : δορὶ, Απέΐρ. 192, καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε - 

κηρύξας ἔχω. Ῥὶαϊο μαϑὶς Ὀθείάθ66 ἐπ0 ρεθδατὲ ἴῃ ἔπο οἴμαΣ Ῥαδδδβθδ: 

ῬΏΣοΝ. 31 διὰ Ῥμδοᾶσ. 376». 3.60 δὶδὸ 961} ᾷ ὕ07. Δ0 ἔυν- 

ἐμποροι τε ὁ ξύν ται πορενόμενοι: ΤΊΤΑΔΘῸΒ οσρ δίῃ συνοδοιπό- 

ρο:. 4. χρόνοι Ξι χρόνον περίοδοι ΔΌοΥΘ 107 κ; γένωνται Βμοῃϊὰ 

ὃδο ἐταπεϊοϊοᾶ “μανο ἰδκϑη Ηἷδοθ, -- ἐξέλθωσι. 48 ὑπὸ τῶν περὶ 

.γ8: εἰωθότων λέγειν ΒΒουϊὰ πιοβὲ ῬΓΟΡΔΌΪΥ 0 ποδΔοτείοοά οὗ ἐδ6 

Βορδιδίδ Ὑ8ὸ διποῦς οἴδιος ἐέηρα ἑπνοβεϊαιθα δδο ἐδὶφ ρμοΐπί. 

ΤΈΘ Οχργοβαῖοι εἰωθότων Βοοῖθ ἰο ταϑδῖ ἐμδὲ ΠΟΥ τλδο ἐξ ἐμποὶν 

᾿ φτοζέμείοι ἴο ἰανοκίραίο [διέ6. ΟἹ, Ὀοῖονν 109 α. 40 ὑπό τινοι: 

ἔγχοτα τὶ, ποοὸὶ τὶ:, αἱ, ἀἰτοοῖ αἰϊογνδσὰθ ἃ σὲ πείθει, δορὰ δ ἰο ἐδ 

Ῥσοροείξου βοο αοσρ. ὅ30», ὑπὸ τούτων τῶν λόγων πέπεισμαι. 

1.Ὑ111--Τ ΧΙ. ὍΠῈ ΜΥΤΗΌΒ ΟΟΝΤΔΙΝΙΝΟ Α ΡΗΥΒΙΟΔΙ, ΤΉΞΟΒΕΥ 

ΟΥ ἸῊΒ ἩΟΕΙΌ, ΒΌΡΕΙΝΔΙ, ΔῈ ἹΆΤΕΆΝΑΙ, ΔΒ Δ ΥΑΒῚ ΔΕΚΝΑ ΟΥ̓ 

ὙΔΆΪΕΡ ἘΧΙΘΤΕΝΟΝ. ἸῊΞ ἹΚΤΕΒΝΔΙ, ΤΟΒΣ ΣΦ ΤῊΞ ἹΝΤΕΒΙΟΒ ΟΥ ΤῊΞ 

ΚΛΕΊΗ, ἹἘὙΠΕ ΤΟῦΌΒ ἈΠΥΞΕΒ. ἸῊΞ ἈΣΤΕΕΒΕΝῚ ΟἸΛΔΌΚΒ ΟΥ̓ ΡΟΝΊΒΗ- 

ΜΕΝῚ, ἘὉΠῈΕ ἘΤΗΞΒΕΛΙ, ὉΉΞΙΣΙΝΟ ΟΥ ΤῊ ΡΙΟῦΒ. ἸῊΞ ΨΑΤΕ ΔῈΡ 

48πῈ ἨΟΡῈ ΟΥ̓ ΤΉΞ ΤῊΌΞΒ ῬΒΙΓΟΒΟΡΗΣΒ, ᾿ 

1ΥἹΠ. ν. 79, 1 πολλὰ δὴ -ἰ πολλὰ ἤδη: οἵ, 4160 αὔογτο 68 Α. 

᾿ς 4 ἡ Γλαύκου τέχνῃ '" ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζομένων, ἣ ἐπὶ τῶν 

πάνν ἐμπείρων καὶ ἐντέχνως εἰργασμένων᾽ βσποι. Τ}ι6 οτίαίη οὗ [80 

Ῥτουοσὺ Ῥ8 Ὀπκποιγα ἰο ἐμ9 διοίοπίδ ἐδποταβοῖνοθ, δὲ ἐ80 τοοδὲ 

Ῥτζοῦδ]ο οχρίδσιδξίοη βϑϑσωθ ἰὸ ὃ ἐδο οὔο νοὶ ἰἀο ἑδοα Τ'λαῦ- 

κος πἰῖὰ πο σαπηΐης διοΐτ οὗ Οἶοα τωοπξὶουοὰ ὍΥ Ἠδγοδοῖμ 1, 

ὩΚ ΜὮΟ βαγὰ οὗ μιἰῃ) μοῦνος πάντων ἀνθρώπων σιδήρον κόλλησιν 

ἐξεῦρε. 4 χαλεπώτερον Βο. ἀποδεῖξαι ἩΪΔῺ 5 ΤΟΔΟΣῪ παρ] θὰ 

ἤχοτα διηγήσασθαι ἴπ ἴδπο Ῥεοοοάϊῃα ΘΟ: ΘΏΟ6.---ἢ κατὰ τὴν ΓΔ. 

φτέχνῳν! 560 Ὡ. οὨ Αροϊ. Ῥ. 1, 18, δῖ. ἅμα---ἅμα το οἵϊθι 

πεοὰ 46 οοχτχοϊαιλνοα : 806 τ, οἱ Αγοΐ. Ῥ. 28, 34, ἬΒΟΣΘ Ι σαϊρς 

διενο φυοίοὰ βορδ, Απέΐᾳ. 486 (Δοοοεάξης ἰο Ὀἱπάοτί᾽ 5 ΒΔΡΡΥ͂ θπι6:- 

ἀαϊϊουὶ ἅμ᾽ ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶςι ἄμα. 1211. ΘΟΏΙΡΑΓΘΒ δένειξ--- 

οἰπεμξ ἐπ Τὰν ὃ, δ0, 13. 81, 46. Β εἰ καὶ ἠπιστάμην,---δοκεῖ 
ἐξαρκεῖν: ἴδιο ἰμιβηΐεῖνο τὸ ὅτι οὐκ ἂν ἐξήρκει. ἩϊάΔοΪ] ὅδ, 12 ὡ: 

«-κηδὲν αὐτῇ δαῖν : ἴοκ ὧφ πἰξ ἴδ9 ἰπδη. (ἰῺ ΣοδΙ ἐἐ δ 0856 οὗ Δῃ.- 

δοοϊα δια) 5ο0 δι} αὶ θ0έ, 7. . 14 ΤΏο οομεἰχτιοίξοσι ἰδ ἂὲ ἄχει 

ἰφδυὶ οὔοσαιφ. Οσεείσ, ἀλλὰ γὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ 
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'δαντῷ [186 ἀδίϊνο ἀοραπᾶθπι οἱ ἐδ ὨΟΌΠ, 600 οὶ. 8ὶ 4δ6. δ... 76} 
ἢ δ9έ, 2 Οὐε. 3. διὰ Θοταρ. Ἰθοδοὶ. 176}, φυγῃ ὁμοίωσις: θεῷ] καὶ 
φῇς γῆι αὐτῇ: τὴν ἱσορροπίαν ἱκανὴν εἶναι ἴσχειν (' ἴο ὈΔΊΘ.ο9 ᾽) αὐτήν 

(60. τιὴἯῈ γν). 40 τάμμεγά τι: οἱ ἔδηο ἔοζοθ οἵ τὶ 8600 δῦουθ 
. Ὅ. Ὁ, δ..--αὐτὸ ἐδ ἐπὶα είηρ, ἐδ 9 ΘΑΣΈΝ : ΘΟΣΩΡ. δῦουο 88 Δ, 

.8] τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἀοδασίροι ἐδ6 τ οἷ9 
οχίοηὲ οὗ ἔλ6 αἰοῦθ 80 [δὲ 858 ἔθ κονε ἰο ἐδθ αχοοῖβ. 28 ΒΔ! Ὁ. 
εἰπεῖν οὔδοζνοο ἐμδὲ οἰκοῦντας Βμουϊάὰ ο τοξοστοὰ ἐο ἡμᾶς διηιὰ Ὡοὲ ἐο 
βανράχονε. ἡ θάλαττα Ἰιοδ6 οὗ οοὔζθο [06 Μοάϊέοσσδηθασ : 60 
111... 428 αὐτὴν τὴν γῆν τε τὴν ὧς ἀληθῶς γῆν Ὀεῖον 110 Δ. 
30 τερὶ τὰ τοιαῦτα : ἴον [06 ῬτοΡ. οἵ, Οὐχ. 490 σ, περὶ σιτία λέγεις. 
46} ξ 082, ττι, 8. Ῥ.80, 1 ὑποστάθμη ' Βοάλτοθχὲ." 11 παρὰ 

σφίσι εἰαχιὰβ κατὰ σύνεσιν ἱπειοδὰ οὗ παρ᾽ οἵ ΟΣ παρ᾽ ἑαυτῷ, Ὀδοδί60 
εἴ τι; ἀοῃοίθ8 ὁπ σἤοθοα ὉΥ Σαπάοσῃ ἔΌΣΩ 8 'δυρῶθ ΠΌΣΩΡΘΣ, ΟὈΣΩΡ. 
ΒοΡ. 1, 844 5. ὅ, 468 ». 15 ὧν νι ἐμο δΌδοϊιιἐθ δοο. οὗ Ῥαχί. : 

δο}1 αὶ 108 ο δῃὰ δ81 (, Οὔκ. 10 ΤΏ σωδδ. χοδὰ τὸ δὲ εἶναι ταῦ- 
τὸν ΟΝ 885 ὈθοΣ ομρδησοὰ ἴο τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον ὉΥ Ἡοἱπᾶοσχξ, πὰ 
τὸ δὲ δεινότατον ὉΥ ἩΟΥΤΑΔΙΙᾺ ἴῃ δοοογάδηοθ Ἐξ Βα το Σ᾽ 5 Θοῃι)θοξΏ ΓΘ, 
ὯΟΣ οδὰ ἐξ "ο ἀοιϊοὰ ἐμαὶ ἔϊπο χοδϊηρ οὗ Ἐὴ9 τὴ85. δ οχίσζοσο ον 
δηκπατὰ. 1 ́ μδνὸ δἀορίοἃ Ἡοίηοσί οου]. Ἡλελολι δϑϑιὴα ἰο γὶοϊἃ 
8 Βαϊἱείφδοϊοσυ βαδο δίδου Ὡοοθδαϊ δίϊῃς δ υἱοϊθωξ οἷνδιιροὸ οὗ ἐδ: 
ΣΩδ, τοδὰϊημ. Ηἰγδοδίᾳ, ῬΙΌΡΟΒΟΒ τὸ δὲ εἶναι ταΐτιον. 10 ἀνα- 
σ τοῖχο ἰδ ἰὴ δοοοιιίπδείοσι [6.17 Ῥχοίοχεοἃἂ ὉΥ όσα. διὰ Β.8 110, 
ἀνεσπτόμην Ὀοΐπᾷ ἃ ἐαγποοραιθα ἴοστε ας ἀνεπετόμην, ἔπ δοοαπξ οδυσοὶ 
ἔγαυοὶ Ῥογομὰ ἴδπο σοοί οὗ ἔδ9 γοσὺ. 4 1. ἥδε ἢ γῆτε ἣν ἡμεῖς 
“γῆν καλοῦμεν. Ῥ.81, 1 ὅπου ἂν καὶ γῇ ὃ " ἜΒΟΣΟ ἱπἀοοᾶ θα δ 
ΣΩΔῪ Ὁο ἡουμὰ ἐ ἐξ᾽ 1, 6. ὙΔΟΣΟ [Π| 09 508 888 δὴ δεοοχίδί:δοὶο ἀσρἐ δ 
διηὰ Ῥοῤξοχη.--- πρός ΟΧΡΙΘΕδΘ8 χοϊδίΐου; (ΠοΣ, Ὁ. ὅ24) "πἸ ΠῚ σοραστὰ 
ο τ᾽ 96} 8 688, τι, 8 ἃ. ἸΏ ΘΣρυϑβαΐοι πρός τι κρίνειν ΟΟΟΌΣΕ Δ͵δο 

Ῥοὶὶ!. 286 ο. Ῥτοΐῖ, 827 », 8 ἐκεῖνα, ἔμ: οὐ͵οοίδ εἱρὴ δθουθ ὯΝ, 
Ἡοσο βοαταίοε σορσοδοιΐδ ἐπ χοδὶ ποσὰ ἴο ὉὍθ. Τμΐδ ἰα 26 δ6Ώ50 
οἵ ἐμο οχρχοδβδίοι ἀὐγθοῖυ δυὐυϊοτιοι, καὶ γῇ ὑπὸ τῷ οὐρανῷ, ὦ 

1ἸΧ. ν.91,10 ἡ γῇἢ αὐτὴ (9 τορλάϊης σίνος ὮΥ Ε πδοδὶθ5 ἮδΟ 
φυοῖοε ἐδΐα Ῥ4558849) ποι αὐτὴ ἡ γῇ, ἴοΣ ὙἩΙΟὮ 506 Δθουο, 100 8, δέδ! 10. 
Κοορα ἐδ: σὩδ. χοδάϊπα αὖτῃ, αὶ )ὲ ἐμ ΐν που]ὰ Ὅθ διιρίφαουδ, ἱξ 
δΘΟΙῺ 8 ἰο δανὸ ὕθθι δυο ἀϑὰ Ὦγ Ρίαῖο'υ:. 1] δωδεκάσκυτοι σφαῖραι: 

Ῥα119 σωρὰθ οἱ ἐποῖνο ἀἰδογοιπξ εἰσίρϑα οὗ Ἰοδέμοσ. 84115 οἱ ἰδὶδ 

κιηὰ πόσο οἱΐδε αἰνϑα ἰο ὈΟγΒ, 089 οὗ τδο60 ζαυουσιίθ διρυδακιθχία 

οοπεἰδίοὰ ἐπ ἔδο σφαιριστική (ΟἸΝὶ δὰ Κοιος, “θροεῖ ὧον ας. υπὰ 

Ἑὔτρλοτ, 1, 3δέ, δτεὶ οἀ.). 8.660 ἔδ:ο Ὀοδαξ] Ῥϑδβορὸ ἱῃ Αγοϊϊοι. 

ἘΒοᾶ, Δσροι, 8, 186, 1011, πβατο Αάσδοίθα ρἷνοα γουσηρ ὅογο σφαῖραν 
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εὐτρόχαλον... χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται, ἀμφὶ δ' ἑκάστῳ Διπλόαι 

ἁψγΐῖδει περιηγέες εἱλίσσονται. Ἰρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν" ἔλιξ δ᾽ ἐπιδέ- 
δρομε πάσαις: Κνανέη. πὶ [06 ὩυΣΟΡΟΡ ἐποῖνθ 6 δύο Δ δ πδίοσ ἰῸ 
ἔδο ἰάοα ἐδιαὶ 89 οατέ μοὰ ἐπ9 βθδρο οὗ 8 ἀοἀδοδῃοάσοῃ : ΘΟΣΏΡ. 
ῬΊαϊ, ἂθ Ρ»ὶδο. Ῥλιΐϊοβ. 3, ὃ, Πυϑαγόρα:.. φησὶ γεγονέναι... ἐκ τοῦ δωδε- -- 

καέδρον τὴν τοῦ παντὸς σφαῖραν. Πλάτων δὲ καὶ ἐν τούτοις ΠΠυθαγορίζει. 
16 ἣ τούτων : πὰ ταὶ ὀχροοῖ ταῦτα, Ὀαὲ ἐδ)6 ὑτοροαί οι το 

Δοιδὲ οχίοηδ ἐξα ἱπβυθηοο οὐδ ἰο ἐμ βοοοιὰ ρασὶ οἱ ἔθ ϑοσῃ- 
σον. Μοῃο 88 σ, ἀπὸ μείζονος ἣ τοσαύτης γραμμῆι. . ῬΘΣΙΒΟΏ. 

ἩϊάΔΟΙ͂Ι, ἃ 108, ἰΔκοδ ἃ αἰ ογοιὶ υἱονν οὗ ἐδιΐπ. 15 ἴ. τὴν μὲν--- 

γὴν δέ " ΟῺΘ6 Ῥατσὶ οἵ ἐξ δΒο ἔθ οδιοχ Ῥασέ." 40 ἔκυλεως ἰδ ἃ ποσὰ 
ἐοαπὰ ἰῃ Ἐν ἀθ6 δὰ ΧοΒορἤοΣ, Ὀπὶ ΟὨΪΥ ΒόΣΘ ἐπ Ῥίδίο ἮδΟ 1605 
ἔμπλεως ἷἰπ 41] ΟΥΒΟΣΥ Ῥαδβαίεοβ. ἔκπλεα ἰδ ἐδο τοοδϊηρ οὗ ἔμ6 Βοάϊ. 
διά ἐδο "οδὲ τὯ88., ἔμπλεα οἱ ἰδίασ σὩ88. 48. ἐννεχὲς ποικῖλον - α. 

καὶ π. οἵ ΤΑΙΒΟΣ πὸ βιου)]ᾶἃ ΒΩΥ ἐμπδὲ σοικίλον εἶδος 18 ᾿ΔΚΘῚ 85 ΟὯΘ 
ἑάοδα διὰ ἰδ ᾳαλ] οὶ ὮΥ ξυνεχές. 28 τε ἐγαπώμενα (λιθιδια) 
4 ἴοχιθ8 εἰν Ῥεϊσοὶ :" Βὲ4110. ᾳαποΐεΒ τῶν ἀγαπητῶν λιθιδίων ἔγοιι 
ἹἩΒοπιϊσίϊυο (Ος. 1. Ρ. 19, Ἀἱπὰ.), ἃ χηδηΐθδἑ ἱσοϊδεοι οἱ {8:6 Ῥ]Δ- 

᾿ δοπὶο Θχρεοβαίοῃ. 80 οὐδὲν ὅ,τι οὐ 15 ᾿ὲκο οὨθ ποσὰ --ἰ πᾶν, 
ϑόζωρ. ἐδ 1,δΔὲξσι ὀΘχρτοβαείου πίλίΐ ποβ. 80 Το. 8, 39, τίνα οἴεσθε 
ὅὄντυα οὐκ ἑποστήσεσθαι; Χο. Ογτον. 1, ἐ, 2δ, οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ 
οὐ δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσθαι. Τὰ ΒΟΘΙῺΒ ὩΟῊ ΒΟΔΙΌΘΪΥ ὨΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴθ 

᾿ Βέ8᾽θ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ ΜὮῸΥ ἰπ βοπίθηοοδ οὗ ἐπἷ5 κί υἃ τὸ δ το οὗ, ποὲ μή. 
Ῥ.82, 3 1 τὸ οομπείάος ἐὴ6 ποιὰβ ὑχὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης 88 

δομυπο, τὸ σαυδὲ ἐγηδὶδίθ " Ρυϊτοίδοϊίοι δηῃιἃ ὑσδοϊκβυθδα ασίδίυ ας 

ἔσονα ἔμ ο ἐπίηρα ραϊμοσοὰ Ὠοτο:" Ὀαὶ ἐμ ὙΔΟ]9 Ῥαβδδρθ ὈΘΘΟΣΩΘΒ 
ΣΩΌΘΙΒ διωοοίμοσ ὉΥ οοπείδοτίηρ (τὶ Οοὐοὶ δὰ Ηἰγβοὶοὴ) το 
“τοσὰδ ἰῃ αὐοαίξοι 88 ἃ οἷοθθ, δ ἀϑὰ ὮΥ ἃ σοδίδδσ ἱπ σοίδσθῃοθ ἐοὸ ἐδ 

αἰτοῦ ΟΣΡΓΘΒδΙΟΏΒ ΔΌΟΥΘ, Δ. δ τοῖς ἄλλοις ζιώοιξ Ξ- καὶ προσέτι 

τοῖς ζώοιι. ὙΤμΐθ 1)560 οὗ ἄλλοι ἐβ ὙΟΣῪ ἰάϊοϊρδίο: [015 ἐμδίδῃβϑο 
860 Θοτα. 478 ο. Ῥμαοάσ. 282 5. Βορ. 416 λ. δ21 8. 18 ἡμεῖς 
Β6. οἰκοῦμεν. 16 ἰπ0 νοχῦ ψ6χ0 ποὲ πηάἀοταϊοοὰ, ψὸ βου]ὰ δδγο 

ἡμᾶς. ἔ'΄οο δἷδο δε], ξ 860, 8, αὐτοῖς δορὰ ἐκείνους ῬοΐΒ ἀσποὶθ ἐδ9 
ΒΔΙΏΘ Ῥοτβοδδ, ΠῚ ἃ οἰδηρο οὗ ἔθ Ῥσομβοῦωδ ποῖ υπίγοαυθηξ ἴῃ 
ῬΙαῖο: δϑόσζιρ. 6.8. Ῥχοίαρ. 810», ἂν αὐτῷ διδῷ: ἀργύριον καὶ πείθῃε 

᾿ ϑκαῖνον, ἩΏΟΣΘ ῬΟΐῊ αὐτῷ δηὰ ἐκεῖνον ἀθῃοίο Ῥχοίδροσαδ. 

420 Φρονήσει Ἐμουϊὰ ποὲ ὃθ οἰδηροὰ ἰο ὀσφρήσει πἰξὰ ἩττΏ. δεὰ 
οἶδμοσα: ϑοσορ. Ηθρ. 3, 867 Ο, οἷον ὁρᾶν, ἀκούειν, φρονεῖν.---φρόνησιε 

ΤΏΘΑΣΙΒ μότῸ “ ἐπίο! φθηοο," σύνεσις, Δ8 ΗἩεγοίυδ Θχρὶδίηα ἕἰξ. ; 

22). πρὸς καθαρότητα "ἷπ τερατὰ ἰο ΡυΣσὶγ....«ἀἄὕλση τε καὶ ἱερά, ἰδ 
δρὶγ ἐϊαείσαϊοὰ ὮΥ ἔμο σχρετοβαίοι ἰῃ 1ένγ, 8δὅ, δὶ, 1αϑωδὶ. ἰωσμοο 
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'4μ6. ΜδῸΥ τοδα. (Ὁπὲ ποὶ ἐμ9 Βοὰ].) παν Βοῖθ ἔδῃ δηὰ συθὰ 
Ῥϊοδοῦ (ἔπ δυῖμος οὗ {8.9 ΟἹοβδβασγ) δοϑῖωδ ἴο ἱιαγὸ χϑδὰ βος ναὶ 
στα. πὲ δαῖκο " αποζβῦπα εἰπγυΐδοτα ἀδϑοσιπ, υδὲ ἀοὶ Ῥχαοδοηὲθδ 
δι! }" 824 αἰσθήσει: τῶν θεῶν " ΒΟτδἾ016 Ῥτόδοτοθ οὗ πο ροάκ.᾽ 
1 6 ἴἰο ὉὈΘ6 τορχοϊοὰ ἐμαὶ (1:9 ποζὰ “δοῃβί θ᾽ 1μ68 Ὀϑοοπιθ δχὲξ- 
ηυείοὰ ἐπ 8) ποἰΐοιι τοᾳυϊτοὰ Βαζὸ : Ὀπὶ ἴ0Σ ὁ)00 ἮΘ ΣΩΔΥ ὃὉθ δ ]Ἰοποᾶ 
ἐο 180 ἐξ δὸ δρβίῃη. 45 ἐξυνουσίας " ἱπίαΣοοσΌΣ 890 :" τοιαύτας, 
ἦ. 6. διὰ φημῶν καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεων. ---αὐτοῖς πρὸς αὐτούς ἷ8Β 8, 
ΒΟΣΩΘΉΒΔΣ πορὶσοηξ οΧρτοδδίου ἰυσίοοὰ οὗ ἀλλήλοις; αὐτοῖς Σ6Δ}8 
τάθτι, αὐτούε μ6 βοὰδβ. 48Ἠβ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην κιτ.λ, πϊϊποῦὶ 

δοροδίξηρ ἐδ) δγίλοϊθ: 500 Ώο;. Ὁ, 861. ΒΜ 4}}0, αποῖοα ῬὨΐ1οΌ. 38 ἃ, 
καὶ ἡλίον καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων, ῬΟΙ͂ΣΈ. 271 ο, τῶν ἄστρων τε καὶ 

ἡλίου μεταβολήν, Ἰωϑρρ. 10, 899 Β, ἄστρων πέρι καὶ σελήνηι. Β6Ρ.᾿ 
Ἵ, δ16 Δ, τὸ τῶν ἄστρων τε καὶ σελήσηι φῶτ. . 

ἸΧ, νυ. 88, ΒΘ πίῃς ἰοὸ δὴ διηδοοϊυϊηΐα,. ἐδ δοῃδέσαείϊοα 

οδησοα ἔγοσα ἐδ Ῥασίϊοὶ ]θ ἰο ἔδιο ἱμδιϊίϊνο; 1 ουρῶξ ἐο ὈΘ6 βαθυ- 
τέρουε ὄντα: καὶ τὸ χάσμα ἔχονται κιτ.λ. Κο0 Ηἰ 611, ἢ 286. αὐτοὺς 

ὧδ τοἀππάδηϊ, θὰΐ αὐἰΐο ἰπ Ἰεοερίηρ ἨΠῚῺ δι δν δρόθοΐὶ : ΒΟΣΩΡ,. 
Χοῃ. Ογιορ. ;, 8, 1δ, πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθών ἱππέων κράτιστος 
ὧν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. 11] στενότερα: 866 δοϊΐ, ὃ 184, 1, 

Οδα. 3. 138 ἀενάων: ἴδθ ροοίϊοδὶ ποσὰ ἐβ Βοῖθ αϊίο ἐπ ἐὲδ 

Ηἶδοθ. Βυϊΐ ἰὼ ἰδοί, ἐδ 6 τ ὮΟ16 ὀχρσοδείοῃῃ: ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα 

μεγέθη, ἰα φυαὶπέ διὰ ροοέϊοαϊ. 14 μεγέθη ταθδῃα “" οὐ͵οοίδ οὗ 
διοδὲ αἷσο : Ῥμίοὺ, 43 Δ, Ῥτοίδα. 8δ6 σ. 17 ῥύεκξ " ἴδ ο σαξ- 
το οὗ ἰανα:"᾽ δὸ Το. 8, 110, ἐρρύῃ δὲ--- ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆι 

Αἴγνης, διὰ ἴτοιῃ Ὠἱοίοσ, 8516. 2ὲ, ὅθ, ἐφθαρμένων τῶν παρὰ τὴν 

θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουμένου ῥύακος, ἱξ που]ὰ ΔΡΡΘΩΣ ἐδποὶ 
4ὴ9 νοτὰ τῶϑ ἐθο 16 8}}} ππάοτγείοοά οἵ Ἰδανα. .190 ἐκάστονε 

τοὺς τόπους, [8.6 Ρΐδοθβ, ἐδίκθῃ δἰ: συ, ΟΣ “ΟὯΘ δξοσς ἐὸ οἴποχ," 

Ιὰ ἐμο Ὡοχὶ νοσὰδ 1 196] ἱποϊἱποὰ ἰο δ!ορὲ 8.4}1}.᾽8 οοπὶ. ὡς ἴοΣ ὧν 
ΜΟΙ 18 αἰγός ὉΥ (86 τΩδ8. 41 ἄνω καὶ κάτω; ΘΟΙΏΡ. ΔΌΟΥΘ, Ρ. 60, 
34. αἰώραν ἰδ 1:0 δυρ͵θεῖ οὗ [86 δΒοηιέθῃοθ, ταῦτα πάντα [86 οὐ͵θοῖ ἴο 

τὸ κυεῖν. ΟἸγμιρίοὗυχῃδ σἰ δ υἶγ οχρὶδὲπβ τῇς τῶν ὑπογείων ῥευμάτων 
ἀντιθέσεως αἰτίων εἶναί φησι τὴν αἰώραν, ἥ ἐστιν ἀστιταλάντωσι:. 
45 Ὅμηροε: 1..0 14, 80 δι᾽ οἵα: κιτιλ. τὸ οἵα ἂν καὶ ἡ γῇ ἢ δεῖ 

ἧς ῥέουσιν. δ περὶ αὐτό Βο. τὸ ὑγρόν. ΤΏΘ τ΄δ8. ὮΔΥΘΦ αὐτόν, 
«οὐττοσὶοὰ Ὁγ Ἡοϊπάοτί. 8. ῥέον τὸ πνεῦμα, " ἔπ: τοδρίχδέΐοι ΜΘΣ, 
δονὶη κ᾽ τ [80 ουστοιί οὗ χϑαρὶ γιοῦ." Ἐ 10 ὁρμῇσαν ὑποχωρήσῃ 

ἐδ ἐδο τοράϊῃρ οἱ ἐδιθ τη86. οὗ ἔδο δοοοπὰ οἶδε, Ἡδ110 ἐιο Βοὰϊ, τὰ. 
Ῥξ, δῃὰ οἶος μοοὰ Σ85, οζοὶξ ὁρμῆσαν, ἩδΐοΣ 6 ποῖ ἐπάοϑα 166086- 
ΒΑΙῪ ἴοσ ἔΠ0 ρϑϑα, Εἰοίμο ἀοθ8 οἱ ΟΧΡτθδδ ὁρμῇσαν ἰη ἰδ ἐσαηδ» 



179 ΟΝΟΥΣΒ. 
Ἰοίδοι, 12 τοῖς κατ᾽ ἐκᾶνα τὰ ῥεύματα ' ἐμέο] οροηστ) ὧδ 
ϑυχοΐπσν ἰπίοεοσιατι ἐσροῖϊθηδ, ἱπ α)ο6 Δα: οὕτὰ ἱπιροίπ ΟΣ δΒα- 
Ῥοξηΐδ ἔαζεδο ρασίλρυα στϑοϑάϑμδ ἰπίποέξην, ἱξα πὶ ἰδηι 111} ἐαπέδαι 
δαυδσῦι Υἱῖὰ σϑαοὶρίδηξ, πὶ Ῥχοσζϑῦδ ἑσωρ᾽οδυΐξαν. ἀδέϊγαα δαΐοσω 
διῖυα ποχυδηῦο 6δὲ ΟΧ εἰσρεῖ. ΒΊΔΙΣ,Β. ἸΤχΔὨδὶδίο: " πθι, ἐδοσθ- ᾿ 

ἔοτα, ἔμο παίοσ (σι δλίηρ ἩΣεΣ νἱοΐδμοο, ὁρμῆσαν) ἀοδοοχὰδ ἰπΐο ἐδδὲ 
Ῥίδοθ Ἡξιοὶι 18 ο8]]οϑὰ ἔλθ τορίοι πηδοσηθδίμ, ἐξ συ ἘπσουρὮ [μ9 

φασεϊ ἑπίΐο ἐδ9 τίνοσ δοῶδ ἔμοσθ δὰ 2116 ἰΠσχΩ ΤΡ ἐπ ἐδ9 ΣρΔΏΣοΥ 
οὗ ἐδοδο ρυριρίπα ἘΡ νδίοσ," 10 ὥσπερ οἱ ἐπ, πὸ εδουϊὰ ΒΌΡΡΙΥ 
πληροῦσιν. ΤὮδ δοροτιδ ἐο Ὁ0 6 τηοδὲ υἱδυδί 19 ὀχρ᾽δηδέΐοσι οὗ δ 
γοῦν ἀἰδῆου!ξἐ ναδδαρο, Ἡδίοι ἰ6 ονθα οοπεί οτοὰ οοσσαρὲ ὉΥ͂ ἸΩΔΏΥ 
οὐϊίοτα. Ζοῦπο δὰ ἩΥ̓γε θη θδοῖι πἩεὶξθ τότε ἴοσ τοῖς, διὰ Αδὲ οσαλἐδ 

. φοῖς διὰ διά, ἑδκίηρ κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα τῆς γῆς 85 "180 τἰνοχα οὗ 
ἐδιοὲ νασὶ οὗ ἐδ) οασίδ." 17 ὁδοτοιεῖται "τολῖο ἐποὶξ ἩΔΥ,᾽, 80. τὰ 

ἐνθάδε πληρωθένγα. 24. ἣ ἐπηντλαῖτο 18 ἰδ ΧΡ] αἰ μϑὰ ὈΥ Βὲ41}10. 
ι- ἣ ὅσον ἐπηντλεῖτο "Ταῦ 0 ἑηΐοεί αὕδεα ῬὉσὸ σορίοθπτι δι εἰἐπὐηο, 
ποΐο οδιπάουαηξηχ," Ἡοὶπᾶ. οοπ θεΐπτοα ἐξηντλεῖσγος, 423. ὑποκάτω 
γῆς ἐκροῆς ' Ὀαΐοτν ἔδθ 16γ0] οἱ 89 »͵4Δ00 ἔγοξῃ ἩΪΘΠΟΘ ἘΡΘΥ͂ δτὸ δραίῃ ! 
ἀἱοοϊιονροὰ͵" οπίηᾳ ἴἰο ἐμο οοπἰἑπυθὰ Βίαίο οὗ Ὀαϊδιοί ας (αἰώρα) ἐμ 
ΜὨΐοΣ ἔδιο οδσίἢ 18 οοποοίγτο ἰο Ὁ6.0ὈὨ 48 καταντικρὺ ὃ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν 
οἷα ἀἰϊδομεσχοὰ ορροαὶξο ἐο ἰδ) ὈΪδοο οὗ ἐἐδ διιΐσαηθο᾽, ἙῸΣ [δ:0 ΔΟΙΣ. 
ἐξέπεσε 560 Ὅσοι, Ἀ. 413, ξ 427, 66.---κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος “ὁ (6. 
ΒρῖΩθ ἰὰθ δὲ ἩΒΟΤΘ ἐδον οηἰΐας.᾽ Ασίβιο θ᾽ β. οσιἐἰοίδιῃ οἱ ἐλιὶδ 
Ῥαδβεορο, Μοῖοοες. 3,3, Ὁ. 8δ6, ΒοΚΚ., ἦδ ποὶ ἰδίε; ἐξ τοῖσμε θυθῃ ΒΘΘΤῺ 

80 γεοξουποοὰ ᾿πὐστοθηξ. 47 εἰς τὸ δυνατόν "ΒΟ ἴδ᾽ ΔΒ Ῥοδβαὶδ]6." 
καθέντα 5 πδεὰ ἰὰ ἐ80 66:69 οὗ Δ ἰπίταπείεἶνο γοσῦ, δα ἐδ οἱξϑῃ ἐδ: 9 

᾿Π 9886 ἩῈῸ πο οοταρουπὰδ οἵ ἱέναι. 3.0 Ῥτοίδᾳ. 880 Δ, τούτον δέον 
σνυγκαθεῖναι: οἷ. ἰλὰ, 888, Ἰμοδοῖ. 168 Δ, ΒΘΡ. 8, δ68 Δ. ΕΌΣΙΔΟΣ 
οὐϊίοεα, ποὲ πιιδοσείαιιϊης ἐπα ἑάΐοτη, οἰδησοὰ 0 ταδ. σοδϊηρ ἰο 
καμφθέντα. 40 ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι, ἷ.0. ἐμο τἶνοτα οὩ 
ἐδ Ὁρραῦ διὰ ἐδοδο οἱ ἐδ: Ἰονοσ Ῥατὶ οἱ ἴθ οαυί. Τμθ χίνοσο 
ΣΩΔῪ ἀουοσοιμᾶ Δα ἴδξ 88 ἐδ: ὀθπίσο οὗ [19 οἴβδδσαὰ, ὑπξ ὙΟ͵Θ ΠΟῪ ἴο 
δὲξοιορέ ἔπτγίπον ὑτορτοδδ, ἔθ ὁεεοαπὲ πουϊὰ Ὅ0 οἰδηρσοὰ ἰο δὲ 
αροοτῖ: Ἀμθῶθθ Ῥτορτοῦ Ὀογοιὰ ἔδ οαπέτο Ῥϑοῦζωθβ ὧδ ἱπιροδέ- 1 ἣ 

πε γ. 
ΤΙΧΙ͂, ». 88. Ῥτοοῖῃα οἱ ΒΡ. Ῥ. 896, ἰαε!!ν οὔδοστοδ ἐμαὲ ἰῃ ἐδϑ᾽ 

δολλοπίηᾳ ἀοδοχί ρου οὗ :ὁ ΤΟΌΣ εἴνοσα ῬΊδιο δρρδγοι νυ Ἰποσϊων ουΐ 
δοιὼ Ἡοιυμοείο ἐώσαδ, ἐδουρὰ ἰδ εμουϊὰ ὃὉ6 δὐδοὰ ἐλιαὲ ΟΟἿγ ἐδο 

ἀουσμδοῖῖοκι ἰ6 Ἡοτροεΐο, Ἡλιὶ19 50 δυροχοϊτυοίΐοι; ἐδ οι ἐτοῖν Ῥίδίο᾽ ἃ 
ὉΝᾺ ποεῖ, 16 Ἡοεροε, Ὥκεανόε ἱ8 οοαθαϊγοὶ 86 86 σἷνος δονί:ᾳ 
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τοσιιὰ ἔδο οαχεδ : δοσαρ. Οὰ, κ δ06 1. ( 195: 4 ῥέον κερὶ. 

κύκλῳ ἰδ ἔθ τοδάϊπᾳ οἱ ἐδθ τωδϑα. διὰ στωοάασῃ οὐξέΐοῃδ, δοοοχάξῃς ἰο᾽ 
ἩΔΒϊοῖι περὶ Βμουϊὰ Ὀ6 οσμείοτοὰ 85 δ δαγοσὺ. Βέα:1Ὁ. ΔΡΕΙ͂Υ ϑόσα- 

γασοα 1βεξ. 13, 904 κ, περὶ ὅλην κύκλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν.. 
δῖ. καταντικρὺ---" Αχέρων : αἴϊος Οοορδυδ, οτος σχαϑοηξίοῃδ Δσμοσοι," 
υὐϊδοῦῖ Βονονοσ δοδίσεΐϊης 6 ἀοδηΐξο νοαϊίίου ἰο ἐξ,. ἴῃ ΗΣΩΟΣ 
Ῥγεϊρμιοροίδοιι δυὰἃ Οοογίαα δον ἱπίο Ασμοσοῦ : ἔνθα μὲν εἰς 
᾿Αχέρωτα Πὶνριφλεγέθων τε ῥέουσιν Ἱζωκντὸς θ᾽, ὃς: δὴ Στυγὸς ὕδατός 
ἔστιν ἁπορρώξ. Οὰ. κ ὅ18 ὦ, 8. οὗ ἀφικνοῦνται : ΘΌΣΩΡ. ΒΌΟΥΘ, 
108 5, ὅθιπερ (ὠφικνοῦνται). 11 εἰς τὰς τῶν ζώων γενέφειε:" 
ἔδο ἑάφα οἵ το οιιραγοδοαὶθ, σὰ Ἡδὶοδι 5606 Δῦογο, 70 ον. ἣ 

1δ ὕδατοι καὶ πηλοῦ δμουὰ ὍὈ5 ἰδκδῃ δὰ ἀοροιδοσιξ οἱ ἐδθ γαχὺ 
(μοὶ οἱ λίμνῃν, 2 Μαιιΐδο, ἃ 876, π. 3, ἰδκοα 1ξ), αἵξδοσ. ἐδ 
ΒΕΔΊΟΟΥ οἱ γνοσὺβ οἵ Ὀοΐηρ [11 δη ἃ 8] ρ΄: δοο δ617, ξ ὅ89, 1, απὰ 

ᾷ δέ0, Ονε. 10 ἴ. περιελιττόμωοι τῇ γῆ τοσοῖνθβ δ ουχίουδ 

οχρίδηδιϊοι ἔσοσα δ 411}. " εἰχοϊδοοίαν Ῥγεὶ ῃ]οσοι ποπέθσι βυδέοσ 
ΚΟΥΣΘΣΩ ἐπ ΟΣΌΘΙΩ βϑδορίαδ αἰγουσηνοϊυὶ δοροτβοϊοὶ ᾿ραὶπ5 Ῥχζορίοσοσω, 
υπᾶο οἰΐδηι κυνίῃὰθ ἐπ ΓΟΣΤΔΣΩ ΒΌΡΟΣΔΙΩ οἰδου δέος ἐσηθα ἔγασταίΐτιδ. 
..ΔΥ 5 Ὑοὶ ἷο ἀπεδίγα ἐεγγανε ἰμ8 ἴῃ ἐρβα οχἰβεϊσηδιυν σα οπὲ.᾽ 
ΙΖ οουἴοδα ἐδδῖ 1 διὰ {μΐδ οχρἰδιιδέϊοη ἴοο οἶθυασ ζοσ ΖῺγ ἰδδίο, διὰ ἱ 
δδνο ἐποτοίοσο 20] ονοὰ Ἡοὶπάοσί, Αδὲ διὰ Ἠοστηδημ, ἴῃ Ὀγαοκοίϊη ας 

ἴδιο ποτὰ τῇ γῇ, τοχὰδ ΣΔΟΥΘΟΥΣ οχαϊιἐοὰ ὮΥ Εαδουΐα8 δηἃ ΤὨθο-. 
ἀοτοῖιδ Ἡΐο ᾳυοίΐθ ἐδ 9 Ῥαδββαρο. 19 ζ. κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου 
4 ἰηΐο ἔδο Ἰοτοσ σορίοιβ οὗ Τασίδσζακ." 4] οὗ Ὀοϊοησα ἐο ὦπο- 
σπίσματα. ΤΟ 10]ονίῃα βεπίθηοο δμουϊὰ Ὀ0 οοπαεισυθὰ : ὅχον τῆς 
γῆι ἂν τύχωσω᾽ (ἐναφυσῶντ εἰ). Δ κνανὸξ ΒΟΘΙΩ8 ὮΟΙΘ ἐο ἀδϑῃοίθ 

8 ὅσῃ οὗ Ὀ᾽ αἱδὰ οοΐοῦΣ, ἱπίασργοίθα ὈΥῪ ΒΟΙΣΘ 85 ἃ δρϑοΐὶθα οἵ δβροσ, 

ὮὉΥ οἶδιοῖξ δὲ 8 ΒΒΡΡὮΕΪΣΘ, ΟΣ δρδίῃ δ ἰδρὶβ Ἰδσῃ. Αἱ σροσθ οοχτοοὶ 
οομδιχαοίίοι πΜοιϊὰ Ὀθ0 τοῦτον δὲ ἐπον. Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην κιτ᾿.λ.; 

δὲ ἐπ ατϑοῖς {6 ἐσ: δὶ ἐἰοι ἔγοια 8 σοϊδέλνο ἰο ἃ χωδὶῃ βοῃΐξϑιοθ δ 
οἶξοσι Ὑ61Υ Ἰο0060; 9.8. Χοι. ΑὩΔΡ. 1, 1, 3, Κῦρον μεταπέμπεται ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς, ἧε αὐτὸν σατράπην ἐποίησε καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν 
ἀπέδειξε πάντων, ἩοΟΣΟ ἔμο οοστοοῦ Θομίζ. ποιὰ Ὀθ ἅμα καὶ ἀπο. 
δείξας αὐτὸν στρατηγόν. Ῥ. 86, 4 λέγουσι ἰδ [1:6 τοοάΐηρ οὗ 8]} 
1288. οχοορὲ ἰδ90 128. ζ δὶ οιίοο ὙἘίΙοδ 1:26 φάσκουσι: δὲ 5060 

ἘΠκδῖογ 6 ποὶθ οὐ ἘΣ. Ἠοχδοϊἱὰ. 903. 

ΤΙΧΤΙ͂, ». 86, 7 διεδικάσαντο, " πρᾶοτρο ἱπἀστοσαὶ ᾽ ἴον τ. 9 βοείει 
800 οἱ. Ὁ. 413, ἢ 427 Ὁῦ., δι) ἔοσ ἔδο νοσὺ δῦουο, 107 5. 

9 μέσω: βεβιωκέναι, 1.6. ἰοὸ μαγο ᾿ἰνοὰ 80 86 ἴἰο Ὀ6 ϑομερίσυοια 

Ὡοίεδον ζοζ Υἱσέμιοθ ὯΟΣ ἴοξ Υἱοϑαὶ ΘΟ. ἴδ6. Ηΐεδὶ, 1, 49, ἐφοί 

“οὐξωπ ἐγαὶ ἑπροπίωπι, πιαρίδ οξῖγα υἱίἑα σμανι ομν υἱνεμεέδιδι 



δι ε 

πλοανπντονδ ν᾿. 

174 ΝΟΤΕῈΒ. 

10 ὠναβείνειν Ἡϊξδ (8:0 866. ὁσστσΒ δἷδο ΒΡ. 3, δ0ὅ 5, 18 Ἐπο᾿ 
Ῥαχιλεὶρ]6 διδόντες: δίκας ἰ6 Βυδοτάϊπαίο ἰο καθαιρόμενοι: ἸΟῪ ΔΙῸ 
Ῥυτὶβοὰ Ὦγ δυδοτίης, Ρυπὶδμτηοαΐ 10Σ ἐμοὶ; σοϊσἀοοδ, 18. τούτουε 

Ξετούτους δή. 8.0 δἀροΐη, 114 Δ. 10 ὅθεν οὕποτε ἐκβαίνουσο : 
οἱαχεδῖ ὑπ: βῃσλοεξ ἰ6 8180 τηθηξϊομοὰ ἱὰ ἐμο Θοιρίδα (625) διὰ 
Βοσορ, 10, 61ὅ. 8 κατὰ “ ἄοτιι ἴπο Οοογίμδ:᾽ οοτρ. Χει. ΟΥ̓́ΤΟΡ. 
7, δ, 10, τὸ ὅδωρ κατὰ τὰς τάφρου; ἐχώρει.--- Φέρονται... εἰς τοὺς ποτα» 
μούε: (9 Ῥεοροεὶίΐου εἰς ἀδποίθα ὮΘΣΘ ὈΣΟΙΣΘΕΒ ΔΙΟΏ( ΟΣ ἰῃ ἃ οοσέδίῃ 
τοπῖα, “ ἄοτι [16 εἰνοσα." Βα Δοἱϊ, ὃ 118. ν. 87, β πρὸς τὸ ὁσίως: 
Βα. βιῶναι, "ἨΏΟ ΔΡΡΟΔΣ ἰ0 ἰδτο ᾿ἰνοὰ. πὶ ἐμ ἀϊδέϊποϊίοι 86 δοι- 
Θεζῃδ ἔπο νη ὨΟΙΪ1Ϊ.-.--ἀδησ εν οἱ 116. Οἷδοῦ ἱπδίδησεβ ἐπ ποῖ 

δάνασῦα 810 δϑϑιοϊη ΟἿ δεὰ 88 βυδαίαμεϊνθα, θὰ ὙὮΟΣΘ πὸ δἷ ταγα 
βδυὰἃ ἔπδξ δὴ ἐπδηΐίέΐνο ἐμουϊὰ Ὁθ βιρρὶ θὰ, οοοῦς ῬΕΣοῦ, 61 ν», 

Ἐπιδγά. 281 Δ, βγταροκ, 18] 3. 8 τῶν ἐν τῇ γῇ ἰΒ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΣΥ, 

δἷϊος τῶνδε, Ὀὰὶ δῳὐδοὶ ἴος ἐδ δαῖκθ οἱ ϑιωρ μι δοὶβ δηὰ ροσερίουεγ. 
86ο δϑουαἊ, 104 5, 117 5.ὄ 10 ἐπὶ τῇς γῆ: " δΔηἃ 05). γοῦ δδσίμ," 

Ἐδο δσίϊοῖο βαυϊῃβ δ ἀοιμσμπδίγαϊίγο ἴοσοθ Ιὲ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, οπλϊ ἐἰοὰ 
δῃ 41} οὖσ τλδα., ναὲ ἰοπηὰ ἰῃὰ ΤὨοοδοτοίθε, Επιδουλια ονὰ Βέουαθαδ. 
11 οἱ φιλ. ἰκ. καθηράμενοι ἱ8 οχρίδὶμοὰ δῦονο, 67 ο.---ἄνεν σωμάτων 
8ὸ 8δ8 ἰο χογαχὶ ἰ0 ἐδιοὶσ βίδίο Ὀοίοσο 11ἴ6, 8600 δϑουο 70 σ, χωρὶς 
σωμάτων. 1δ πᾶν οἵ πάντα ποιεῖν ἷΒ 8 ΘΟΣΣΙΏΟΣ, ΘΧΡΣΘΒΕΙΟΏ 20Σ 
6ἐσγίης ονοιγίησ," "τοδιεῖησ 411 οἴοτία." 

ΣΙΧΤΙΙ. ν". 87, 22 ΤῈ9 οοπείσ. ἰδ τοῦτο καὶ δοκεῖ μοι πρέπειν οἰομένῳ 
εφὕτως ἔχειν καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν “ἷξ ΒΘΟΙΏΒ (0 ΣΘ 
4ο Ὁθ Ὀοΐὰδ ϑοοοζοίσιᾳ ἰΏ ἃ τῇδε 00 βεϊΐονοα ἰδ ἐο ὯὉ0 580 δῃὰ ποσίν 

Ἰΐο τΔΣ]9 ἰο στὰ ἔδο χίδὶ, 1.6. 12 0 δῇδαϊν ἰ5 ποῖ αυϊίθ 8ὸ δδ 1 

χτορτοδβοπὲ ἱξ ἰο Ὁ6, γοὲ ΣῪ ἘΏΘΟΣΥ δΘΘΙΏΒ 80 Ῥσοῦβοϊο ἐμδὲ ὁὯὩ6 ἸΏ 
Ἐ|]ὶ] τνοπξασο ἰο δοοορὲ ἰξ. 8360 αἷδο 2614 αὶ 091. Δ4 ἑπάδειν 
ὁἴο τι56 Θἀποδιδηίτηθηίδ,᾽ ΠΒΟΣΘ ὁἰ0 ΟΟΔΧ ἐδπιοσηβοῖνοδ ΟΥΟΣ ἑῃίο ἐδ 
κοϊδεῖ᾽ Ωθ περὶ πἰζὰ ἃ ἀδεϊνθ ἱβ8 δοϊβσωοῦ δία Ὑϑσὺβ οἱ 
ζολτίης διὰ ἔπ ϑοπίσζασυ : θοῦ, Ὁ. δ16. Οἱ ἐμὶα Ἀϊὰ 461] ὃ 127 Βα 

Ῥοδαυιυ}}γ "10 ἐθοϊης 18 τορεοδβοη θα 85 10 Δ }}Ὺ δι θΠ, ΟΥ̓ΟΣ ἐξ 

οδ᾽οοί." 40 θάτερον 8 ἃ ΘῸΡἢΠΘηδίξο ΟΧΡχοδαίου 205 τὸ κακόν: 
Ὑαϊοίοι. ὲδῖν. Εασ. Ὁ. 112, σλέον ἀπεργάζεσθαι ἰΒ "ἴο ἱπογζραδο, 
ἴο ΣΩΔΊΚΘ ΣΩΟΚΘ:" ΘΟΙΩΡ. ΒΒ Ῥαδεαροβ δὲ Ἐπ γὰ, 297 », πλέον ἂν 
θάτερον ποιήσειαν "0 που]ὰ ὧἂο τοῖο ΟΥ̓] ἔπδη ροοὰ;" ἰἱά. 280 Κ. 
Ῥ. 88, ὃ οὕτω ἰδ οχρίδίποὰ ὮΥ ὧν πορευσόμενος ᾿ἸΘΔΑΥ ἰο εἰαχί.᾽ 
8 φαίῃ ἂν ἀνὴρ τραγικὸν "88 ἃ ἰχαροίίοεηι που] ΟΧΡΤΘΒδ ἐξ: (Π610 ἐδ 

30 ΟΥΡεθδδ χοίοζοωοῦ 0 ἃ Ῥθεδβδϑβο ἰὩ ἃ ἰσωρὶο τίΐοσ, δας [6 ῬὮΤΩδ0 
εἰμαρμίσῃ με νῦν ἤδη καλεῖ δαγοῦζε οἱ [Π0 ἰγαρίο εἴγ1θ6, 10 βέλτσιον 

εἶναι "ἴ0 ὃ6 Ῥεοίεγδ λα," ἱ.6, ΤΩ τ ΕἾ "Δαν βαῦϊο,᾽ {1:0 τιοαηϊηρ οὗ ἐἾ10 



οεδσε. ΤῸ ΒΕΣΩΘ Ὑοσίοὶ ΟΟΘΌΣΕ ἐξ ἐδ τηδα. ἀθονο 91 δ, 28 
ἔφῃ οἴνϊος ἐδο γμεοοοάϊηᾳρ εἶπαν ἰδ 8 ὁσεκατοσει ἐδα οἱ ου, 860 6.5. δοΐον 
118 Δ, εἶπεν, ὦ Κρίτων, ἔφῃ. 18 ἐδ) δασὴ ΤᾺΥ πὸ οἶξες πὰ ἐπομΐέ 

ἐπ ᾿:ιδέα, στε ἩβεῺ ἐἐκίξ, τειροναϊξ ἀενὰ αἰτηῖδοσ υοσὺδ μεοϑοϑίθ. 
890 δὔονο 78 Δ. Ῥ. 89, 1 δὴ μοδ χοϑοὶὶ ἱχοχιδοαὶ ἔοεοθ: "διὰ 86 

δεῖ Βα δεῖ 5ο0." 4 εἰς κακάρων δή τας εὐδ.: ΘΟΣΖΏΡ. ΔΌΟΥΘ 

107 5», οὐἐ δή τινα τόπον. ΤΟ σχρεοεκείοι ἐδ τοδὰθ αἰιρδιδεϊο ὑοΐδι 

ὮΥ δή δορὰ τινὰς "ἐδπαὲ Σ ε..4]} Σε4}}7 ἀσρατὲ ὑο ἐδο ππερθδκαθὶο 
ξοϊλοὶῖγ αἱ ἴδιο ὑυἱοοοεὰ." δ ἄλλωε λέγειν "ἴο ΘΩΥ ἐπ γδίῃ : π. 

68 Οεἶίο Ἀ. ἐΔ,39. 9) ναραμενεῖν: 86. ἐμὲ ἡγγνήσατο. 14 τρο.- 
γέθεται κι. Ἡοϊηδοεῖ ἰαεὶγ ἄγαπα ἔγοσῃι ἐδια Ῥϑαεδαρὸ ἐδ 9 ΘΟ! 6 1- 
αἷσι ἐμοὶ Οεἰδο βοὰ πυδοσίδϊκοσι ἐδ οἰβδσρὸ αὗ ἐπ6 ζπποσαὶ χίξθα. 
Ἷμὸ δορὰ βοὰγ πῶ πδεϊιοὰ διὰ διοϊηίοὰ (περιστέλλειν, Επτ͵. Αἴο. 
8δέ {) αδὰ ἰδσα Ἰαδὰ ουὲ (προτίθεσθαι) ἰῃ ἐδο Βοῦβο (ἔνδον, Ὠο- 
παοοίδ, ἐπὶ λίδειτεί. Ὁ. 1071 κ.): ἐδο βοχέ δοὲ νδϑ ἔμο ἐκφέρειν πξΐοῖι 
αὐὐὐοὰ οὐΐπος ἰῃ ναεηΐηρ (καιόμενον δρονο) οἱ ὑπισγίπρ (κατγορύττευ). 
1606 εἰς αὐτὸ τοῦτο “80 ἰδσ 88 ΘΟΟΟΣΏΔ ἐΐδο11. [τ ἐδ) Ὡοχὲ βοῃίθϑϑθ 

ν͵Ὸ αδουϊὰ καίδοῖ ὀχρϑοί ἀλλα καὶ διότι---ἐμποιεῖ οΣ ἅτε ἐμποιοῦν». 
Βαὶ ἐδιο ἰοοδο οοααίτιοξίοι ἐδ αὐἱίο ἐμ Ρίδίο᾽ 5 εἰ γ]θ. 

ΣΙΧΥ͂. ΟΥΗΚΕ ἹΜΟΙΡΕΝΤΒ ΟΥἩ ἸῊΞ ἘΥΕΝΙΧΟ. ἘΠΕ ἸἘΚΒΎΙΜΟΧΕ 
ΟΥ̓ ἘΠΕ ΟΥΒΙΟΕΒ ΟΥ ἸῊΞ ἘΓΚΥΕΝ ΔῈ ἸῸ δΒΟΟΒΑΤΚδ'᾽ ΟΟΝΟΌΟΣ ΙΧ 

ῬΈΙΘΟΣ. ' | 

Ῥ. 89, 80 ἐνίστατο εἶς οἴκημα ᾿δοὶ ὍΡ αν τρεπὲ ἰπῖο 8 χούζὰ," 
Ἡαοϊδδοεῖ οοξερασοα Ῥχοίδᾳ. 811 Δ, ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν. 

Τθορς, 139 ἅ, ἐμὲ δεῖ ποι ἐξαναστίκαι. Ἐδατ. Ἡοτγδοῖ. δ0 ἀνίστασθαί σε 
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χρὴ εἰ" Ἀργοῖ, ὡνᾶ Β.Δ11}. οἀὰο Ατἰδῖ, Ριας, 688, ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν ᾿ 
τῆς ἀθάρψε ἀνίσταμαι. Ὑπὸ εἰ ριϊοα! πδίωσο οἵ ἐδιο ὀχργοβδίο 

τοχυΐτοα πὸ ἑστίας οχρίδηδίϊου. 29. οἰκείας γυναῖκας "180 

ποσὰ οὗ ἰδ Βουδο᾽ ΟῪ "δι ]γ."--- ον 1}|6 δοιιδ οἵ βοοσ. 800 ἢ, ΟἹ 

Δροῖ. ». 21, 34. Ῥ. 90, θ καταγνώσομαι σοῦ "1 δ..41}1} ποῖ ᾿δοταρ] δία 
οἵ γοι." 10 ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἷ.6. ἀυσίηρ ἔδο εἶτης οἱ γΟΌΣ 

ἐτορεϊδοστοοῖ, ὀ 114.ὅἀγγέλλων-- ἀγγελίαν φέρων Οτίίο 48 σ. 

Το γῬτεδεπὲ ἰδ βνϑιι ὉΥ 811 τὴ58. διὰ ἱξ ἰβ ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΣΥ͂ (0 ΘμΔΏρΘ 

δὲ ἑπίο ἔδιο ἑαΐαχο: 860 ΕΔ αῖοΥ οὐ Επτ. Μοὰ. 1024. 19 ἄνθρω- 

ποι "δοσγοιὶ, Ω8 ὧν ἰδ [οτϊηΐηθ. Ρ. 91, 1 ἐγχωρεῖ ἰδ 

. ξπαροσβομδὶ; 866 ῬΒδυοσίημδ ἐγχωρεῖ λαμβάνεται ἀντὶ τοῦ οἷον τε καὶ 

δυνατόν ἐστυ,, οἷον ἐγχωρεῖ γενέσθαι τόδε. Βαϊ ὨοτΘ ἰξ τη6 818 “ἐξ ἐ8 

8:}}} ἐΐχωϑ.᾽ 4 οἶμαι κερδανεῖν ἰ6 ἔ!ο οοττοοίοα χολάϊπρ οἱ {}16 Βοὰϊ., 

κερδαίνειν ἴμδὲ οἵ ἐδ) ὅχεὶ παπᾶ δῃὰ ἸΏΔΕΥ 1288. ΟἹ γασίϑίϊθα οἵ 

δῖα κὶπἃ 606 Ὡ. οι Οεὶΐο ὑ. ὅ8, 27. δ ναρ' ἐμαυτῷ "ἴῃ ΤΩ ΟὟΏ 

οεἰϊτοδεϊοι." β οὐδενὸς ὅτι ἐνόντος "ἩΏΘΙ ποίπηρ 5 1οἴ᾽ Υἱσ. 

οἵ 0. 8οσε. βαγα ἐμαὶ ἰὲ ἴβ τἰἀϊσαίοιιβ ἕο Ῥοχίῃ ϑοοπθχαϊ χίηᾳ δἷ8 

᾿16 ποι ποξιη κα (οΣ δοδσοοῖυ δηγ τη ρὴ ἰ8 1611. Το οαΐθογβ ΒΒΟΥ 

ἐιοὲ εδιῖ5 ἐσ δὰ δἰϊπαείοι ἕο ἃ Ῥσουθεΐδὶ βαγίῃρ ἔαχοι ἔγοτα Ἡσϑαϊοὰ 

ΟΡ». 867, δειλὴ ἐνὶ πυθμένι φειδώ, ἰχαμιοἰδιοἃ ΒΥ Ά6ι. Ερὶδὲ, 1 δέγα 

Ῥατεϊπιοπία ἐπ {πάο ἐεἰ (π ΒΘΏ γοῦ ὮΔΥΘ Θοτη0 [0 ἐμ 6 Ὀοξίοτ,). 

ἸΙΧΥ͂Ι. ΤΕ ΣΧΕΟΌΤΙΟΝ. ΒΟΟΒΑΤΕΒ᾽ ὉΥΙΝα ἩΟΒΡΒ, ἘΡΙΙΟΟΌΕ. 

Ῥ. 91, 12 εἶεν "411 τίριξ.᾽ σὺ γὰρ κιτιλ, ἰδ ἃ ὁΔΈ581 Βοῃέθῃο9 ἴοΥ 

πἰιοδχ πὸ παν ἰο ΒΌΡΡΙΥ δοσιοίίης 1ὑκὸ δρωτῶ σε. 14 ἄν σου 

ον τοῖς σκέλεσιν : ὮΘΙΟ ἔδθ σαι. οὗ [0 ῬοΙβοιδῖ ῬὉσοῃοῦμ 8 ποῖ 

ΟὨΪΥ ν»ἱδοοὰ ῬὈοίοσο ἐμ βυραί., ναὶ σνθὰ δβορασαίθα ἔγοσα ἐξ Ογ. 

δυοΐδος δυῦεὲ., ἐδαα ονέαϊείης ἐμο ἴοσοθ οὗ 6 ἄδξ. δοσζσῃ. ΟΣ ὮΘΣΘ 

ἱμοοσωσα, δ61 ἃ 662, 8, Οδ. 4ά. Το ἀδὶ. 8 τπδϑὰ ὈΘΙΟῪ 5 ἷῃ σθ- 

Ἰοέϊης ἔδο δδσοθ ἐμίηρ. 16 αὐτὸ ποιήσει “ ἩΪ11 ἰαχο οὔοοί,᾽ 

᾿ποιοῖν 8ἂ ἃ τοράϊοοϊὶ ποσὰ ("0 οροχαΐθ᾽ ἱδ Ἰουπὰ ἐπ Ὀϊοβοοσί δα; 

ναὶ ἸοαΣ ΒἰἀΔ611 ἃ 99 τδο δαγβ Ὀοδυι γ “ἔποσο ἰ8 ἀθιϊοθου 

ἕπ ἔδο ταρυθθαβ σπἰξὰ Ἡδῖοῖι ῬοΐΒ ἔλθ ἀσράϊν δροὰς δηὰ ἐδ 

εοος αἵὸ ἀδεϊκυδίοα," 10 ταυρηδόν, δοοοτάΐϊης [0 ἱδ 

ὩΦΌΔΙ ΤΩΘΣΠΟΣ, ΘΟ. Ξγιαροα. 2321 8, βρενθνόμενος καὶ τὠφθαλμὼ 

“ν, 41] τρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τυῖι "ἷπ τορασὰ οὗ 1[8 

βἔμποδο ἴος ἃ ̓ἰραΐΐοι:" Βἰἀ6]1 ἢ 128. 4θ ἐπισχόμενος “ΒβδΑνίης 

ναὶ ἴδιο σὰρ ἰο ἀέε 1ῖρ6." ὙὍὙιο δοέΐνϑ ἰδ πιβδοὰ ἐμ δ αἰτλΐϊας βατδὸ 

Ασὶεὶ, ΟἹουδε 1383, εἰ μέν γε βοῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον. 

28, κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν: ἴοξ μὴ 500 δεῖ ἃ 749, 1. Ῥ. 92, 4 

οἵου-εὔτι τοιούτου: Ἐ. οὦ ΟἸἶϊο Ρ. 89, 17. 0 οὐδένα ὄντινα οὔ: 

δοῖῖ ξ.884.1, 3. 10. κατέκλασε ἰδ Βίορδεοεσιυδ᾽ ΟΧχοοὶὶοσιξ 0}. 



ῬΗΔΕΡΟ. 177 

ἐπείπεο, αδεευπεδδ ἰδυπιὰ ἴα ἴδιο δου πεαε. (36 Βοὰϊ. δ})᾽ῃόόοουσ ἐδ 
ιασοναι): ἰδο οδὰ τοράϊηρᾳ, τνδα κατέελαυσε. 11 οἷα ποιεῖς 
(σοι ἰα ἃ μὰκοσο ἀχμεοδεῖπᾷ σεεμεῖξο ἀπὰ ἀπρεε: 660 Βυΐεγρῶτο 
16 κ, δοσιι. 166 ε, Αἰαᾶι, τ 115 κ. 14 “ἂν εὐφημίᾳ χρᾷ 

ἰοῦσα. 48 ὦ. ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: Ὦγ ἰδΐα βοαξς. ταοδηΐ ἰο 

Φχρεοθα ἐμοὶ 8ὸ βοὰ ΒδΡΡΙΪ Βϑϑὰ εὐτοὰ οὗ 6 τεδὶ τωδ᾽διὶγ (ἢ 
(δῖε ἑποίαποο, οὗ 116), δενὰ οποὰ Αοδομϊδρὲυδ ἃ ἔπδοκ. οὔοσίηρ ἴος 
6 ΤΟΟΟΥΟΣ,. Ῥ. 93, 4 διε τὰ ὄμματα ἔστησεν ἰ.6. μα ογοῦ δὰ 

βοοοῖθ ὅ'χοὰ. ἢ τῶν τότε 8 ΘΟΚΏΣΩΟῚ ΟΣρΓαδείοσι ἴοχ "οὗ δὲ 

δου σταροκασίοα " εἰ, Ηστ, 1, 33 '᾿Αρίονα---κιϑαρῳδὲν τῶν τότε δόντων 
οὐδενὸς δεύτερον. Ῥίαι, ἘΡίεὶ. ἴ, 834 κὶ Σωκράτῃ.--οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην 
εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε. Ἀγιίηροα. 178 5 ἐραστὴς ὧν ἐν τοῖς 
μάλιστα τῶν τότε. Χαπ. ΑἸΔΡ, 2, 3, 30 κήρυκα ἄριστον τῶν τότε. 

ΦΤΏ6 γδσαδο τῶν τότε Ἡιΐοῖ ἸΩΘῪ Ῥσοῦδ Ὁ] δΥθ εἰϊρροὰ πδοοῖ- 
Βεϊ ΣΙ ἔτοτῃ Ρὶδίο, ἱπιρὶϊοα ἐμδὲ Βοοταίοα θοϊοησοὶ ἰο ἐδ: Ῥαδὲ 
δοιοτοϊίοαθ. Ἰμο Ῥορίπηΐπα οὗ ἐδο ἀϊοϊορυθ υπάου δέου Υ εοτα 

ἔδοὶ Ῥιαίο ἑπϊοαμϑὰ ἕο υἷδοοῦ ἱξ ΒΒβοσ αἷξος ἔδο ἀδαῖ οἱ βοοσαίθβ: 
ναὶ ἔδο ποτὰ τότε δὲ ἔδο οπὰ ἐδ ἱποοειαίδίαπὶ ἩΣε ἔα δαργροεϊξέοι, 

, διὰ οὐεα οἵ πΩΘΟΩΒΟΙΟΌΒΙΥ 86 Δ τοϑστὶς οὗ ἔπο σχϑαὶ ἐΐτοϑ." οχότε, 

Ριοίο 8 Ὁ. 168. Το ἀἰδ᾽ουϊεγ οὗ σχρίαϊηίΐνα τῶν τότε αὐἱίο δδέΐθο 
ἰδοϊοεῖγ, ἀεῖνοα Ἠϊτοοῖς ἰο ἔδιο φαξίο τεογίαϊε οὗ Ῥεοπμοππαΐτις ἐδ 
νῇολο οοροϊακίοι ἔξοσι ἀνδρὸς ἰο δικαιοτάτον 6 χοοτοὸ δὲάλέλοι οὗ δ 
“Ὑτδοσυϊυβ." ἸΏΟΘΙΟ ἐδ ἃ ἰδυοζηοθα διὰ γαδίμοα ὧξ ἔδιδ Ῥδδιδρθ 

ς πολ 1 τὸ ἀου δὲ Ὀο [οἷ] ἀνὰ ποδοτείοοῦ Ὁ. 41} τοδάοσα. 8 

ὧν ἐπαιράϑημεν “60 ἴδξΎ᾽ Δ6 ἯΘ ΚΟΥ ἐδιοχα :" ΘοκΏρ. ΧοΣ, ΑὩΔΌ, ἱ, 9, 
1, 4,0, 1.......καἣὶ ἄλλων "δ Οἶδδοῦ χοδροσία.ἢ 

᾿ς μῶρος πο ᾳπαππ-ὉὉννννιυ͵͵΄ρΠρῤ πᾳὩ.,.. εὐμδαν  σναςαῦθμν. .......... 



ΠΥ." 

178 ΝΟΤΕΒ. 

Ἐχσύξϑυβ ΟΝ 886 3 (ρ. 4δ, 38). 

Απίσοδι 6680 λαγιποπίανε οὐ ρίυτοΒ αὐἱάστι δἰδίθποσδηξ,..... 
Βδσιο δυΐοσα 800 ἴοο0 ἀϑοϊασαΐδιι σοϊίομομι, ἐδηθθζοιΐ Ῥασιοθηΐῶοα 
οἱ ζδῃο Ἐ]οδίθα. ἐ111π.5 κοι οηέΐασ 60]1ἰσίτητα οχ Ατἱδέοί οἷο Μοϊδρῇῃ., 

τν ὅ, οἱ ἸΒοορδισδδῖο αἰἑἰδίο δρυὰ δίορβλιηυσα ἴῃ Ῥοδεὶ ῬὨΐϊοβ. Ὁ. 46: 
ὡς γὰρ ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσις μελέων πολυπλάγκτων, Τὼς νόος ἀνθρώ- 

σοισι παρέστηκεν ἀϊοϊίοειθ ἰοσαιαία δὰ Ηοτοογίσυμ ϑσχϑιρίαπι Τοῖος. 

“γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, οἷον ἐπ΄ ἥχμαρ ἄγῃσι πατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Ζοποηὶδ ἀϊδοσίθτι οἤδέηπι Θεὲ δραὰ ὈΣΟΚΘΠ σα 
Ιδδστι. τσ 29, γεγενῆσθαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ θερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ, καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, λαμβανόντων αὐτῶν εἰς ἄλληλα τὴν μετα» 
βολήν γένεσίν τε ἀνθρώπων ἐκ γῆι εἶναι" καὶ ὑνχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν 
ἐκ τῶν προειρημένων κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπικράτησιν. ὯὮδ0Ο 68 

᾿ κρᾶσις ἰδταροζατιαθῃΐιτα, αυδηι θοπάσπι Ῥ͵δίο ἢ.1, ἀρ» 611δὲ ρμονίαν, 
τὶ νοκίοθδ ἐπ Ὀἱοδοδχολὶ ορίἱοπθ ἰδοίσ: Υ.6. δραὰ ποσί ρίοσοχα 
ογραοσία ΡΙυἰδτολιοὶ 9 ῬΊδοὶἐΐβ ῬὨΣ]05. 1 3: Δικαίαρχος (τὴν ψυχὴν 
ἀπεφήνατο) ἁρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων, Χοτασδίατα 6 Ναΐαγα 
Βοσα. τὸ Ὁ. 41: Δικαίαρχοε δὲ ἁρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων οὐ - 
γὰρ τὴν ἐκ φθόγγων συνισταμένην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι θερμῶν 

καὶ ὑγρῶν καὶ ψνχρῶν καὶ ξηρῶν ἐναρμόνιον κρᾶσιν καὶ συμφωνίαν 
βούλεται λέγειν. Τιποχοίΐαβ 8 Ἐογαίεσο αἰΐαί ποὺ ἰάθο χτοὺΐα 
οεἰἰἰσμᾶπμα τι 98: (Ομαμιυΐν πιμίέα φιξάενε εαρὶεπῖμμε ἰμγὸᾳ 
Ῥιίαγεπῖ)" ϑδεπδινι ἀπίνιξ ὀεγία ΟΝ 6626 ἐπ Ῥαγίε ἰοσαίμπι: Ῥέτγιιπι 

λαδέδπι σμεπάαπι υἱίαΐειν ἙΟΥΡοΥΐΕ ἐπέ, Ἡαγιοπέαπε Οταΐὶ ἡμαπι 
εἰἰειπὲ, σοῦ 7)αεἰαὶ πο6 Ῥ  υεγε οὐδε δένει, πεΐΐα οπε ἐπ Ῥαγίο εἰεὶ 

6.2. Νίδια αἱΐδ ζαἱὲ Ῥγιμποροχοοσα οἱ Ασἱβέοχοηὶ δαστηοῃΐα, ἂθ 
φυΐθυδ τοὸχ ἀἰοοιμθδ. ἩΣΤΊΕΚΒΔΟΗ. Βοκίάοα ἐπα, ἐμο βίπάθαὶ 
ἐπουϊὰ δἷϑο οουβυὶΣ Μπητο᾽β Ὡοΐθ ΟἹ ἐδ Ῥαδβαρθ ἰῃ Τωπογϑίϊμα, 
βμοπίης, 86 πὸ ἰδίηκ, δὲ Αχίδιοχοσθ᾽ ἐσμοίδ ἩΟΣΘ ἰάθη οι] Ἡϊ 
ἔποοο Ῥεορουμαθᾶ ὮΥ βίπλτιῖαα, Ἡῖιο ἐδ  Ῥγθθδρόσθαα, ᾿ 

5 Ὦως ἔπι ἴ6 οὶ υπκᾶ ἴ5 ἐδ) δι. οἵ Σ,κποτοίίιο, ναὶ σαρρ οά 15 ΑἸά. 1: 866 
δάαυεσο οὐδ. ᾿οῖα, ι, 



ΟΟΙΓΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΘΙΕΙΑΝ ΜΗ. 

ἙἘῸΣ ἔο 20]οπίηα οοἰϊδέϊοι 1 δὲὰ ἰωδορίοα ἔο ἐδ ὙΘΙΥ͂ στθαξ 
Ἰὶηηθ88 οὗ ΣΩῪ ἐτθϑηὰ ΜΥ 1. Βγπαίος, ζοϊϊον οὗ Εἰχοίοσ ΟΟ]]ο,θ, 
Οχίοσἃ. ἋΣ νοϊδονο ἐμαὶ Σὲ ἰδ Ὡοὶ βαγίῃιρ ἔοο σατο νλιοιι 1 δδδβοσὶ ἐδδὲ 
ἔπο τοδάϊΐξησε οἱ ἔδο Βοΐ]. ΣΩβ. δὸ ἱοσθ οἷν πίΐι ἐπο ατοδίθαὶ 
Ῥοδδβὶ 10 ΘΟΘΌΣΔΟΥ : ἴοΣ ποῦ ΟὨΪΥ δὰ χὴγ ἔγίθπὰ ποἰθὰ ουϑὰ ἐδο σοοδὲ 
σαϊπσυίο ἀοίαὶϊα, δα δὲ ΤΩ σϑαυθδὲ ΣΩΔΩΥ ἀουδίέαϊ Ῥαδβαροβ ἨῸ6Θ 
Σοροαδϊϑὰϊυ ἑμδροοϊθὰ ἰὼ οσὰθσ [0 δουυΐῃοθ οὔγβοῖγυθα ἩΙΘΣΟΣ ἐδ 6 
ἔλα]! [Δγ πὶξὰ [80 Ῥτοδβοιξ οοϊϊδέϊοι οὐ τὶ δ ααἱδίοτὰ διὰ Βοχῖοσ, 
1ὶ ἐμουϊὰ εἷσο "ο αδἰδιϑὰ ἐμδὲ (ὐδἱβίοσα᾽  οοϊἹαϊΐοῃ ἱβ Ζδσ ζϑοσθ 
δοουχαίθ ἐδιδῃ πουϊὰ ΔΡΡΘΩΣ ἴσο Βοκκοσχ᾿ 5 δἰδέθσωθηΐα, διὰ δροΐῃ 
[δὲ 80 Οογταδη οὐϊέίου οὗ ΒΚ τ᾽ 5 Ῥ]δίο 1:85 ΣΘἨΟΣ ΟΥΤΟΣΒ ἔπΠ6 
816 ΕπαΙ δ τορείπὶ ἰῃὰ Ῥχδδβίϊογ Β Ῥασζίοσυσα Ῥ]αἱο--- οἰ Βοσ 266 8 
σοοβὲ Ὁδοΐυ] ποσῖκ. 

Α 61 διὰ οδτγοίαϊ οο]]δεΐουι οὗ ἐμο Βοὰϊ, τωβ. ἐβ οὨΪΥ ἔδιο ἅτεὶ 
Βίορ ἰοπδινὶδ βοἰεϊλης ἐπ φυοσέξοι οὗ ἴδ 0 δοιπουὶν οὗἨ ἐδ χ2858. οὗ 
Ῥιαίο. ἸΨμδὲ οὐρὰξ ἐο 6 ἀο0}6, ἐβ ἃ ὩΘῊ 60]]δὲίου οὗ ἐο Τί οι 
ΣΩΒ., ζΟΥΤΩΟΣΪΥ υδοὰ ὮΥ Εἱδβοῖιος διὰ Ηοϊπδοσί, πὰ οἵ Βοκῖκ τ᾽ 8 σωβ. 
Ἶ αἱ γοιηΐοο, ἰο δ οῖι ΣΏΔΥ ρμοσῆδρα, ὈθΣ ποὶ Ὡθοθδβασὶγ, Ὁ6 δἀἀοὰ 
116 Οοἷ. Αὐρυκίδηυδ. 1 νοϊίονο ἐδιδὲ δὴ οὐϊίοιῃ! ἐουμᾶάθαὰ οἷ δὸ- 

οαγδία 6Ο0]]δἰίομα οὗ ἔ)086 1η55., διὰ οομἑδίηΐ αι, ἃ δΘοταροῖθ 60]1160- 

ἔοι οὗ ἔδο ᾳποίδιίομα οὗ Ῥ]αἰοχιο Ῥβββαχοδ ἐπ οὐβοσ πτίέοσα, πουϊ]ὰ 
δοίΌΔ}}γ δοιἐϊο 86 ἰοχὲὶ οὗ Ῥίαἑο, ὈῪ Ῥχουΐῃᾳ ἐμπαὶ ἔδιο οοχτοσέξοι! 
δὰ τροχοὶ: 8] ομπσπδιϊοδ οὐ {Π|080 ΣΩ58. Δρτθθ ἐπβτουρδουῖ τλξ 
ἢ} 9 ἰοχὶ οἱ ἔδπο ἑπίοσίοσ σωββ., διὰ ἐμπδὶ ἐπο ἰδέξοσς διὸ ἀθδϊξαὶο 
οἵ Δ}1 δυϊπιοσίγ, ΣΙ Ῥοϊΐονο ἐΐογο ΔΙῸ ἐπδίδ:δοθ ἰ0 Ῥσοῦθ ἐμαὶ ἐδ6 
οοργίδὲ οὗ [5:6 Βοΐϊ. τὴῦ, δὰ Ὀοίοσθ ἷπὶ ΣΔΟΣΘ ἔπδὴ ΟὯΘ χηδ. οὗ 
ῬΙαῖο ἔγσσῃ νἱο μο Ἰοεχωθὰ μἷβ οι ἰοχι, ἸΈοε0 Θηὰ εἰταῖαν 
ἘΘΟΣ68 ΣΩΔῪ Ῥασβδρα Ὀ6 ἀογοϊοροὰ ἐπ ἀ αχλεΐοαὶ οὐϊέΐου οἱ φοναταὶ 
ἀἱαϊοσιιοα διταιροὰ ἐπ ἐϊ)9 ἸΏΔΏΤΙΘΣ ὈΣΘΥΪΟΌΒΙΥ ἀοδοχίθοά, 

᾿ Βοίοτθ Ῥχοοοοάϊηρ ἐὸ ἐδιο οοϊϊαϊίου 1801, 1 εἷτο ΜῈ Βγπδίοσ 
οδβοσυδέίοῃιβ οἱ ἔμ βίδί δὰ οομάϊξίοσι οἵ ἴδο τοδ.. 50 ἴας δὲ 

ἐξ δομοοσε ἐδ Ῥμδφᾶο. 

19--. 



180 ᾿ῬΗ͂ΑΞΡΟ. 

1, Τῃ ἴδιο ἄγεὶ 416 οὗ ἔδο ῬΒδοᾶο ἐδθ χοδυρίη 86 ὈΘΘῺ Βῃοοῖκ. 
ζηρῖν ἀδιοδροὰ ἩΐΠῈ τδίοσ : ἃ ἰαίθ μβαιὰ 1:86 χοϊσβοοὰ ἐδπο 86]. 
οἰΓοοοὰ 1οίξοσα οὗ ἔδο0 οτἱσίμδὶ ἰοχὲ, διὰ ἱπ ΟὯ6 [8200 χοραϊτοῖ 
ἐδθ μαδὸ πὶ ἔσοδ αὶ Ῥασοβιιθηξ. ΤΏ ἐοχὲ ἰῃ ἐδῖ8 μασὲ β ποῖ ὙὉΣῪ 
λορίθ]ο, διὰ ἱὲ ἰδ {1} οὗ δβι}δ}} Ὀϊυμπάοσα ἀπο ἐο (9 Ββοεοπά δεσὶδο : 
Σ μβαυϑ ποῖ ποἰϑὰ ἔϊι659, τι}1088 ἔδι019 18 8 ΡοΒδὶ Ὁ] ἐμοὶ ἔΠΟΥ δσὶϑθ 
ἕχοτα |εἶβ ἰοἹ]οπίης ἐ:6 ἔσαοϑα οὗ ἔδιθ οἷον ἐοχέ. 

4, ΑΨ κπτεδὶ οοσολδίοσι ζοὺΣ δοσσϑοϊΐοῃ δθθσὴδ (0 ᾶγθ θαι ἐδπΐκα. 
ὙΠῸ δοσίῦο βϑ6:8 ἐ0 ΒΑΥΘ ἔγοαυ θη Ἡτί το σὰ δὰ στ ἐομοῖϊιοσ, 

να ἩδΘΣ ἐπ ογ οσουστοι ἴῃ ἐτο ἀἱπεϊποὶ ποσὰβ. 16 σ ἱῃὰ ἐμ6 80 
δ8868 866 ὉΘΟΣ βΈΒΕΣΔΙΪΥ ογαθοᾶ, δὰ σοϊπβοσίϑα ἰη αἰ δογοηξ ἩΑΥΒ, 
6. - προ(τάττοι, ὥ(περ; Ὀπὲ ἔ6ΥΘ ΔΙΘ ΤΏΔΩΥ ἰμδίδποοδβ ἰῃ π ΐοῖ (ἢ 9 

γ ἷἰα ἰδ ἰτοδίϑα: 6... ὦετε. Το Ἰο (ΟΣ τ δρδίῃ 8 οἰξθῃ δβαροο 

δβοιϊδοᾶ, ἔα Η δοὰ 1ΐ σόοι ἰ0 χὰ ἐΐ)δὲ ἰῃ 8:680 68866 ἱξ ἰδ ὙΟΣῪ 

οἵξαι ἀπο ἰο0 ἃ 1δἰ6 πδιὰ. 

᾿- 8. τί δέ ἰθ ἐπυαγίαδιψ τί δαὶ, ἰπ Δ ΘΥΑΒΌσο, Ὀὰΐ ὉΥ ἐδο ογίρίκαζ 

δδηᾶ, ἩὩϊοΣ 18 ΘΑ δὲν ἀὐδεϊηρσιϊδηθὰ ἔγομι ἐμδὲ οὗ ἐ}:9 οοσχοοίοσα. 

4. ἠδ' ὅσ ἷα ἴ..6 οτρίπαϊ χορϊμμᾳ ἰἱῃ ΘΎΟΙΥ Ρ͵Ϊδοθ ἐμαὶ 1 [δγὸ 

 ποξοεοδ, Τῃθ δοοοῃἐτπιδέϊου ἱῃ ἐδ9 6860 οὗ 6.01 1108 8 Θοσθπξίσίο 

πθη ἰπἀροὰ ὮΥ ἐδο χτοοάθχῃ Ῥγδοίΐοθ, Ὀπὶ 1 ἑοῖς ἐμαῖς Σ ἤδγο σίνος 
χοῦ σπουρὰ ἱπδίαποοδβ [{ΠῸῪ ΔΙῸ 811 χορσοποοἃὰ [616] ἐ0 ΘΔ ]9 γοῦ 

ἴο 869 ἐἰιΐβ ἴοτ γοῦγεοϊί. 
ὅδ, Το οοτχϑοίοσ δθ ὩΌλθσοΙΒ, πὲ (ΠΟΥ ὮΔΥΘ ΒΟΏΘΙΔΙΥ 161. 

δο οτἱ τι] δοοδηΐβ υπἀϊδέατθοα : ἐξ ἱβ ὨΟΤΘΥΘΣ, ΔἸ τα γ8 ροββὶ 06 1ὸ 
860 Ἡΐ6Ὶ ΠΟΥ πδγο οσδϑϑὰ ἔσθ, Ιὧο ποῖ Ὀχοϊθῃὰ (0 ἀἰδέϊη κυ βἢ 
Ῥοίπϑαι: ἔμιο γδείουβ οοιτθοίοσβ, αὶ (ΠΟῪ παπδὲ 6 Ῥεῖ πίον 

δορασαιοα ἐπ Ροΐπὶ οὗ ἀδῖθ, ΤΙ Ῥαρθὸ 60 2, ἴοσ ἰῃβίβδῃοϑ, ἄλχων (κα 

᾿ ψαοδβέϊμοα οὗ ἀλλήλων ἰπ τηδτρῃ), Ῥσουθα ἐμαὶ ἐπ ἀλλή λων πτδϑ ποὶ 
πἰτὶτίαπι τπεὶ! ἔπο τρδσρίμαὶ οοστοοξΐοι τ) δἰσοδὰγ ἰαίηξ, ΜϑΩΥ 
οἵ ἔδιο γνασίδίϊοῃια. δῖθ ἐπ ἃ μαχιὰ ἩΔοδ ΒΘΟΧῺΒ δἰπιοβὲ 85 οἷὰ 85 ἐδ 9 
ἐοχὲ, 1 ΟἿΘ ΣΩΔῪ ἐπιίαν ἔγοτι ἐδ δβαρο οὗ ἔδο Ὀτοδέλιίη ρα διὰ οοσίοΐῃ 
οἵ ἔδο ἸοἰΐοΣΒ. ὁ 

Τὸ ἔδιο 12δὲ οὐσοχναίίου, 1 Μ|11 οὐὧὐὰ δαὶ 1 μδνὸ ἰουπὰ ἐξ ῬΡ6:. 
601} ἐστο ἱπ οοἰϊδέϊης ἐ89 ΑΡΟΪΟΕΥ͂ δῃὰ μασὲ οὗ ἰδο Οτίίο. ὙΠΟσΘ 

ὧθ 4120 8 ΤΕΣ σϑοϑωΐ ϑοσυϑοίοσ, Ῥϑσῶδρα ποῖ ϑασὶϊος ἔμδα ἐμο 16} 

γνχῆσ:. ἠθικόσςὨ κ. 1, 11 εἶχε. [18 ἃ 
ο Β, 3, 8 ἔτυχε, Ὀπὶ «» ογαβο. ὃ τέμπουσι, ΜΒ.» ὁταδοὰ, ἐπ 

κατ᾽ ἔτοσ ἰα οὐδοῦ, 4 ἐστι, ὙΠ -ν. ἐταδοῦ, [10 
ὠσφασ. 1.8 εἰσδῆλόντε (ἔτοῖα ΒοκκοΣ 1ξ που] Ἔρρϑασ ἔπδὶ τε ἷφ 



ΣΖΆΑΞΡοΟ. 47] 

'4μ6. ΜδῺῸΥ τε. (αὶ ποὲ ἐπ Βοὰϊ].) πανθ μοτὸ ἔδη δῃἃ δυδῃ 
Τίσοδοι (ἐδ 6 δαΐδος οἱ ἐπ ΟἸοκβασυ) βϑϑζωβ ἰο δυὸ χοδὰ βο: δαὶ 
Ἡόσστα. μεν δαῖκα " φποσβύσω κἰπιυΐδοζα ἀθοσζσα, αὶ ἀοὶ Ῥζαοδοιθα 
βαῃ 7" 84 αἰσθήσεις τῶν θεῶν " ΒΟΏΒ᾽ 016 ἈΣΘΒΟΣΟΘ οὗ [80 ροᾶκ.᾽ 
1 ἰδ ἐο 06 τορτοϊοὰ ἐμαὶ 86 ποκὰ “δοιῃδὶ Ὁ ]0᾽ Ὧ8658 Ὀδοοχηθ δηξὲ- 
αυδίοὰ ἐπ ἰδ ποίου χοφυϊτθὰ ποχῸ : Ὀπὲ [οΣ ὁ)060 ἮΔ ΙΩΔῪ 6 Δἰἰοποᾶ 
ἴο τὯ60 ἰξ βΒο δρβίῃ. Ὧ5 ξυνουσίας " ἱμιέθγοοῦχ!ὁ :᾿ τοιαύτας, 
ἐ..6. διὰ φημῶν καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεων.---αὐτοῖς πρὸς αὐτούς ἰδ 8 

ΒΟΙΩΘΎΒΔΣ πορίσομξ οχρτγοδβίου ἐμαίοδὰ οὗ ἀλλήλοιε; αὐτοῖς Τη0828 
ζτηθει, αὐτούς ἐμο ᾳοάΒ. 26Ἀβ, τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην κιτιλ, πὶἐουὶ 

δοροδίϊηρ ἐδ διίξ6]6: 860 ὕομ. Ὁ. 861. 3:14110, αὐτοῖο ῬὨϊ]οῦ. 28 5, 
καὶ ἡλίου καὶ σελήνηι καὶ ἁστέρων, Ῥοὶὶδ, 271 ο, τῶν ἄστρων τε καὶ 
ἡλίου μεταβολήν, Τόσα, 10, 899 Β, ἄστρων νέρι καὶ σελήνηι. Ἦον. ̓ 

, δ16 4, τὸ τῶν ἄστρων τε καὶ σελήνη: φῶς. . 
ΙΧ, νυ. 88, ΘΒ Οπίῃρ ἴὸ δὴ διηδοοϊυξΐα,. ἐδθ ϑοπεἐσασέϊοι 

δα σοα ἔγοσα ἐδ Ῥαγέϊο ρὶθ ἐο ἐδ ἱπδηϊενο; ἐξ ουρμὲ ἰο "6 βαϑυ- 

τέρους ὄντα! καὶ τὸ χάσμα ἔχοντας κιτ.λ. 8.090 ἘϊΔ6]], ἢ 286. αὐτοῦ 
ἦκ τοδπηάδαπὲ, Ὀαὲ φυϊΐο ἱῃ Κοερίῃρ τὰ ξ δι αν ΒΡΟΘΟΣ : ΟΡ. 

Χο. Ουτορ. 1, 8, 1δὅ, πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθών ἱππέων κράτιστος 
ἅν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. 11 στενότερα: 800 40], ξ 1834, 1, 

Ὅδε. 3. 138 ἀενάων: [8 ροσέϊοοὶ ποσὰ ἐβ ὮΘΣΘ αυΐίθ ἐπ ἐἐδ 

Ηἶδοθ. Βαὲ ἴῃ ἔδοί, ἐδ Μ}1016 Οχρσϑδαείοι ἀενάων ποταμών ἀμήχανα 
μεγέϑη, ἰα χπαὶπὲ δὰ ροοέΐοα!. 14 μεγέθη ταρϑῃβ " οὐ͵θοία οἵ 
σιοδὶ αἷζο:" Ῥδ1]οῦ, 42, Ῥγοίας. 8566 σ. 17 ῥύαξ ’ [δ στΣ- 
τοῦΐ οὗ ἰανα:" δο Τυο. 8, 116, ἐρρύη δὲ---ὦ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς 

Αἴγνης, διὰ ἔτοτα ᾿Ὀἱοίοσ. 8510. 34, ὅθ, ἐφθαρμένων τῶν παρὰ τὴν 
θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουμένον ῥύακος, ἱξ πουϊὰ ἌρροῶΣ ἐδαὶ 
ἔδο πογὰ ν88 ἐθομῃηὶοδ!}}} υπἀογείοοὰ οἱ ἰανὰ, .10 ἑκάστους 

τοὺς τόπους, "1.6 ΡῬΙασΘΒ, ἔδίκθυι βἰασὶν, ΟΣ “ΟἿ δἰξοσ ἐδ οἰλιοχ.᾽ 

Ιὴ ἐδθ ποχί νογὰδβ 1 ἰϑοὶ ἱποὶϊ] θὰ ἰο δ'ορὶ β' 6}10.᾽ 5 οοπῇ. ὡς ἴοξς ὧν 
ΜΘ ἰδ σίνϑῃ ὮὉΥ 86 288. 242) ἄνω καὶ κάτω; ΘΟΙΏΡ, ἀογο, Ἀ. 60 
24. αἰώραν ἰδ ἐμο Βυῤ͵]δοὲ οὗ ἐμι0 δοιιέθῃοθ, ταῦτα πάντα ἐδ) οὐὐοοῦ (0 
τὸ κινεῖν. ΟἸγωιρίοὐογαθ εἰσὶ γ οχρ δῖηβ τῆς τῶν ὑπογαίων ῥενμάτων 
ἀντιθέσεως αἰτίων εἶναί φησι τὴν αἰώραν, ἥ ἐστιν ἀντιταλάντωσις. 
45 Ὅμηροε: 1. Θ 14, 30 δι' οἵα: κιτ΄λ. Ξε οἵα ἂν καὶ ἡ γῇ ἦ διῖ 

ἣς: ῥέουσιν. δ περὶ αὐτό Βο. τὸ ὑγρόν. ἸΤὮΘ τη55. ὯΔΥΘ αὐτόν, 
οὐττοοίοα Ὁ Ἡοΐπᾶδοτί, ᾿ 8. ῥέον τὸ πνεῦμα, " [τ τρερίχαϊοι Ἡΐ6Σ 
δον η π᾿ κα [80 ουσεοηὲ οὗ τοαρίτδιίοθ."ὅ 6 5Ὃ 10 ὁρμῇσαν ὑποχωρήσῃ 
ἐδ {):6 τοοϊίηρ οἵ ἐδι6 168. οἱ ἐδ δοοομὰ οἾ4886, ἩΝ116 ἔμ)ο Βοὰϊ. τὰ. 

Ῥγ. διὰ οὐμοσ ροοὰ ΣΩ58. οΥηξ ὁρμῆσαν, ἩὮὨοΣ ἰδ ποῖ ἐπάθοἃα 1:0600- 
ΒΑΙΥ ἴον ἔλθ σομβθ. οί ἀοθ8 ποῖ ΟΧΡΤΘΒδ ὁρμῆσαν ἴῃ εἶδ ἐσδῃδυ 



178 ΟΝΟΤΕΒ, 
Ἰδιΐοι. 11 τοῖς κατ᾿ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα " ἰε οἸ]οσομάστῃ ὧθ 
δυτοΐουχη ἰἴοσοσυμι ἐσδοῖ ρα, ἰὰ 40)1οδ δα σάτα ἱϊηροὶα ΘΧ 81. 
Ῥογωΐεα ἰοστδθ φδσίϊδιβ χϑοϑάθῃδ ἑμέπηδιξατ, ἑξα τὸ ἰδυλ 111} ἑδπίονη 
ϑαθπλσσα Υἱεὰ τοοὶρίδπξ, ;ὐ ῬΣΟΣΒΌΒ ἐταρ᾽οαπεγ. ἀδίλνυα δοΐοσω 
δρίυδ ὩὨσχύδαυο 6δὶ 6Χ εἰσρεῖ. ΒΊΔΙ.Β. ἸγΔὨπὶδίθ: " ἩΒΘΏ, ἔδιοχθ- ᾿ 
ἔοτο, ἐλο παΐοσ (χυβειίηρ Ἡΐι υἱοΐδηοθ, ὁρμῆσαν) ἀοδοοπὰδ ἰμΐο ἐδπδὲ 
Ῥὶδοθ τοὶ 8 ο811οὰ ἐμὸ σορίουι πδοσηθαίς, ἐξ σαηδ ἑπσουρα ἐδ9 
φασι ἰπΐο ἔδιο σχίνοσ. δϑδ ἔμβοσο χὰ 4116 ἐποχα Ρ ἐπ ἐδ ΣΩΔΏΣΟΥ 
οὗ ἔποεθ μυμιρίῃᾳ ἘΡ παίοσ." Τὸ ὥσπερ οἱ ἐπ. πὸ Βμου ἃ ΒυρΡὶγ 
πληροῦσιν. ΤὨΪϊ6 δΟ06118 0 ὃθ ἐδ χοοκὶ μἱατιδὶ 016 ὀχρ᾽δηδίΐου οἵ ἃ 
γο αἰ δῆουἘ ραδδβαρο, ἩδὶοΩ 8 ον δοπαίοσϑὰ δοσσαρέ ὈΥ ἸΏΔΩΥ 
οὐϊέοτθ. Ζοῦμο δυὰ γεϊοηῦδοι Ἡστὶϊθ τότε ἴοσ τοῖς, δινὰ Αἰ οχιδῖδ 

. φοῖς διὰ διά, ἐδϊκίτιο κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα τῆς γῆς ΒΒ “1116 χἱγοχΒ οὗ 
διδὲ νασὲ οὗ ἐμο οδσίδ. 17 ὁδοποιεῖται "τΑλῖκο ἐπαὶν ΜἨΔΥ,᾽ 586. τὰ 
ἐνθάδε πληρωθέντα. 424 ἣ ἐπηντλεῖτο ἰδ [6.1 οχρΙοἰποὰ Ὁγ Βὲ4}10. 
:- ἢ ὅσον ἐπηντλεῖτο "ΣΟΌΪΟ ἑηΐοσέια αὕδιι ῬγῸ σορίουσα δ᾽ εἰξμάλῃο, 
τοῦο οὔπηπάονασέιγ,᾽ Ἠοΐπ ἃ. οοποοξαγοι ἐξηντλεῖτος. 43 ὑποκάτω 

ψῆς ἐκροῆς " ὈΘΙΟῪ ἴδ ἰονεῖ οἱ ἐδ ῥίδοθ ἔγοπι νι βθΏοθ ἔρον τὸ δραΐω 
ἀϊοοϊπιετροῦ," οπίς ἰο ἐμ6 δοκπέϊμθὰ βἰδὲθ οὗ Ὀαϊδποΐμᾳ (αἰώρα) ἐμ 
πὶοῖ ἔδο οατὲδ ἰδ οοποοίγοὰ ζοὸ Ῥθ. 46 καταντικρὺ ἣ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν 
“'6 ἀἰδομεανχαοὰ ορροκίέθ ἴο ἐδ: ὈΪ8060 οὗ ἐΐα οιιίσαμοϑ. ἙῸΣ [δ:6 ΔΟΣ. 
ἐξέπεσε ε00 οί. Ρ. 412, ξ 437, 66.---κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος “οι 6. 
ΒΔΙΏΘ ἱὰθ ΔΒ ἩΠΟΙΘ ἔπιον οπασ." Αὐ]οίο θ᾽ β. οσιἐοΐβα οὐ ἐμῖ8 
Ῥδδεϑρο, ΔΜίοίθοσ. 3,3, Ὁ. 860, Βοϊεῖς,, 15. ποῖ ἑαΐε; 1ξ τοὶ σας ΘΥΘΏ ΒΘΘΤΩ 

ἔδιδὶ Ασἱδίοιϊο ἀἱὰ ποῖ ᾳφυϊέθ ππιὰοσείαπά ἐμὸ ἀθεοτίρείοῃ οἱ τ ΐο ἢ 
1:0 ῃυχοπουποοῖ ᾿υδρταοξ. 47 εἰ: τὸ δυνατόν "80 ἿΔΥ Β8 ῬοΒδὶ Ὁ]6." 
καθέντα ἰ8 πδεὰ ἰῃ ἐμ 56:89 οὗ 8 ἱπίχδικίεῖνο γοσὺ, δ ἐδ οἱέθῃ ἐδθ 

᾿Π 8860 ὙΠ ἴδὸ οοτηρουπὰξ οἱ ἱέναι. 80 Ῥχοίδᾳ. 8306 Δ, τούτον δέον 
συγκαθεῖναι: αἵ. Ἰοϊὰ, 8838 Δ, ἸΏοδοῖ. 168 Δ, ΒΡ. 8, ὅ68 Δ. ἘΌΣΙΩΟΣ 
φὐξίοσα, ποῖ υπιἀοσαίδιηιΐης 15 ἑάΐοτι, οδηροὰ [80 χδ. σοδϊης ἴο 
καμῴθῶτα. 40 ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασιε, ἱ.6. {8 χὐγοζα οἱι 
δο Ὄρραν διὰ ἔδοδο οἱ ἐΐ ἰοτγοσ μασὲ οὗ ἔδο δασί!. ΤΏΘ σίνδσα 
ΤΩΘῪ ἀοδοσμᾶ 8ἃ5 18. δ ἔπ: ὁδί οἱ ἔδιθ οἴδεσα, ναὶ Νογο ἔδπιογ ἰο 
αἰξοτωρὲ ἔατίπος ὑσορτοδδ, ἐἶο ἐεποοιξ που]ὰ 6 οἰδυροὰ ἴο δὲ 
'ἀροορϊ; ἈΘΙΟΘ Ῥεορτθδδ ὑογομὰ {8:9 οδέσθ Ῥϑϑοῖθδ δὰ ἱπαροραί- 

ἸδἸεγ. 
ΤΙΧΤ. ν. 86. Ῥχοοΐῃδ οἱ Βθρ. Ῥ 806, αν! οὐφοετὰα νοῦ ἰα δ᾽ 

δοϊοπίηᾳ ἀοοοσὶ ριου οὗ ἐδ:0 ἸΟΌΣ τἵνοσα ῬΊοϊο δρρασζοσεῖν πόσκ οἂΣ 
δοιὼ Ἠοκροεῖο ἐάοοα, ἐπουρὰ ἰξ κμβουἹὰ ῬῸ6 δἀὐδοὰ ἰδὲ ΟἿ ἐδο 
ἐοαιπδοίϊου 8 Ἡοτοοτῖο, Ἡδ119 ἔδο δυροτείγυσέλοι ἐδ σα ΐτοῖ ῬΊδίο᾽ 5 
ὍΝ. ποῖκ, ἴὰ Ἡΐζεηοξ, Ὠκεανόε ἰδ οουοοϊγοὶ 825 8 Στοῦ βοπὶῃρ. 

ὸ 
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τουπὰ [δο δατέδ : ΘοΏΡ. Οἀ. κ δ00 ζ. ( 159 .3)ϑνΟὌ  ἠ [ Σᾷἀ δέον περὶ. 

αὐκλῳ ἰδ ἔο τοδάϊηρ οἵ ἐδ) τη56. δηιὰ τοοάστχη Θαἑξίουιδ, δοοοχάϊῃᾳ ἰο᾽ 
ΜΠίοῖι περὶ Βμου]ὰ Ὀ6 οομδίἀοτθὰ 86 δὲ δάνοσῦ. 8.411. ΒΡΙΥ οοσα- 
γρσοῦ 1οϑα. 13, 964 Σ, περὶ ὅλην κύκλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν.. 

δμν ἴ. καταντικρὺ---ἰ Αχέρων : αἷξον Οοοδησε, ΗοτοοΣ σαθῃεΐοσβ ΑΘὮΘΣΟΙ," 
πἰϊμουῖϊ ποτονοσς δδδίσηΐηα ἃ ἀοδηΐΐο Ῥοαϊξίοη ἰο ἱξ,. 1ῃ Ἡοζηοῦ 
Ῥγεὶρμϊορμοίμοσ δὰ Οοογίυα δον ἑπίο Ασμθσοῦ : ἔνθα μὲν εἰς 
᾿Αχέροντα ΤΠ νριφλεγέθων τε ῥέουσιν ἹΚωκυτός θ᾽, ὃς δὴ Στυγὸ: ὕδατός 
ἐστιν ἁπορρώξ. Οἀ. κ δ18 ἴ. 8 οὗ ἀφικνοῦνται : ΘΟΣΩΡ. δθοΥΘ, 
108 2, ὅθικερ (ἀφικνοῦνται). 1] εἰς τὰς τῶν ζώων γενέσειε:" 
ἔδιο ἐάθα οὗ Σηϑίθι ῬΒγο;οδ18, Ὁ ΜΘ Ἷ 500 δρογο, 70 οὔ, ἣ 

16 ὕδατοι καὶ πηλοῦ Βμου]ὰ ὕὉο ἰαχομ δ ἀορουάσσξ οὐ ἐδ υὙοτὺ 
(μοῦ οἱ λίμνην, 86 Μαιιῃΐδο, ὃ 876, ἢ. 3, ἰαχοα ἐδ), αἵξοσ ἔδο 

ΔΕΘΙΟΙΥ οἱ νοσὺβ οὗ δοίης [11] διὰ Δ|1ΠἔΠπα: δὸο δ6]7, ὃ ὅ89, 1, οπὰ 
ἢ δ40, Οδα. 10 ζ. περιελιττόμενοε τῇ γῇ τοοοῖνο8 ἃ οἰχίουϑ 

Θχρϊαπδίϊου ἔσοσα 3.110, " εἱσηϊβορίον Ῥγεὶρῃ]οροί οπέοσα βυδὲοξ 
ΚΟΣΣΔῺΛ ἰῃ ΟΥΌΘΏΔ βδορὶ.8 οἱσουτγοἶ Υἱ βαροσῆοὶοὶ ἐροΐπδ Ῥσγορίοσοσω, 
υπὰο οἰΐδηι σαὶ ἂθ ἰμ ἐοστϑΣ βυροσωῶι οἱδοιϊδίοσ ἱσηθα ἔσδρτηΐμδ᾽ 
«δον γὸ] εἷοό απειδίγε ἐέγγατι ᾿ξ. ἐπ ἰρδα οχὶβεϊσιδυν σα οδὲ.᾽ 
Ι οομοδα ἔδδὲ Σ διὰ (ἷ6 ὀχρίδηδέϊοι 00 ΟἾΘΥΟΣ [οΥ ΤΟΥ ἰδδβίθ, διὰ ὲ 
Ὧδγο ἐποσζοίοσο [0] ον οὰ Ἡοΐῃδοσί, Αδὲ διὰ Ἡοστηδιη, ἰῃ Ὀγαοκοίϊης 
ἐδπο ποχὰβ τῇ γῇ, Ῥοσὰδ ἸΔΟΣΘΟΥ͂ΟΣ οὔ ἐθἃ ὃΥ Ευδουλαβ διὰ ΤΏθο-. 
ἀοτοῖτι8 Ἠδο ᾳυοίθ ἔδ9 Ῥββεδαρο. 19 4. κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου 
4 ἰπίο ἔδο Ἰοτοῦ σορίομβ οὗ Ταγίδσχυβ." 41 οὗ Ὀοϊοηκα ἰο ἐπο-. 
στάσματα. Το {οἸονίης δομΐθμοθ βου ἃ ὈῸ οοπβίστιοὰ : ὅπον τῆς 
γῆν ἂν τύχωσιν (ἀναφυσῶντεε). 5 κνυανὸς ΒΟΘΙΏΒ ὮΘ619 ἰ0 ἀαῃοίθ 
8 (οῖ οὗ Ὀ] ἰδ οοἱοῦξ, ἑπέοσρσοίθα ὈΥ ΒΟΣΩΘ 86 ἃ δρϑοὶθβ οὗ δβροσ, 
ὉΥ οὐδοῦ 86 ἃ Βρρῃἷσθ, ΟΣὨ δρδίῃ δ ἰδρὶβ 16 ΣῈ}. Α Ἰοοσθ ϑοσιϑοὶ 
οομδέχυοίίοι, ποιϊὰ Ὀ6 τοῦτον δὲ ἐπον. Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην κιτ.λ.; 
θὲ ἰ ατϑοῖὶς ἐδο ἐσδηδί οι ἴσόσα ἃ σοϊδέϊνθ ἰ0 8 σρδὶῃ δοσιέθσθθ ἐπ 
οἴξδῃ ὙΟΣΥῪ 0060; 6.8. Χου. Απδῦ. 1, 1, 3, Κῦρον μεταπέμπεται ἀπὸ 
τῆι ἀρχῆι, ἧε αὐτὸν σατράπην ἑποίησε καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν 
ἀπέδειξε πάντων, ἩΟΓΟ ὃδ)9 οογτοοῦ σουσίχ. πουἹὰ Ὀ6 ἅμα καὶ πο. 
δείξας αὐτὸν στρατηγόν. Ῥ. 86, 4 λέγουσι ἰ8 ἐδ:ο τοράϊης οὗ 4]] 
1286. Οχοορὲ ἐ0 128, ὦ δὲ οηΐοθ Νΐοῖ ᾿86 φάσκουσι: πὲ 5800 
ἙἸσαδῖογ᾽ 8 Ὡοΐθ ου Ἐπ. Ἡοχδοὶᾶ, 903. 

ἩΣΧΤΙ, ". 86, 7 διεδικάσαντο, " πράθτρο ἱπᾶρτασις " ἴον ἐδθ βοείδι 
866 οι. ἢ. 412, ἢ 427 Ὀν., διὰ οχ ἔδο γοσὺ δρουο, 107 π. 

9 μέσως βεβιωκέναι, ἰ.0. ἰ0 Βαγὸ Ἰ᾿ἰγοὰ 80 δ ἰο Ὀ6 σοπδρίσυοια 
παὶεμος ἔοσ υἱσέμιοα ποῖ ἴοξ υἱοϑα; ϑοΐωρ. ἴδ6. ἨΪεὶ, 1, 493, ἐροί 
"δάξωι, ἐγαῖ ἱπρεπίωμδι, πιαρίο ὀσίνα υἱέία φσυανι ον υἱγεμέξδιιδο 
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10 ἀναβαίνειν πὶῖδι 0 δο6. οδοῦζα δἷδο ἤθρ. 3, 80ὅ 5, 1. Ἔδο᾽ 
ῬαχιϊαΐΡ͵9 διδόντε: δίκας ἷΒ δΒυνοτάϊποίο ἰο καθαιρόμενοι: ἰΠ6Υ ΔΙῸ 
Ῥυχὶδοὰ Ὦγ πυδοσίης Ῥυπίδῃτηοθιπΐ 10Σ ἐποὶν σιϊσάθοθ, 18. τούτους 

«τούτους δή. ἢ0 δρεαίῃ, 114 Δ. 109 ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν : 
οἰατεηδῖ νυμίβμστοσηῖ ἐδ δὶ χησπέϊοηπθὰ ἐπ ἐμ Θοχρίαθ (δ2ὅ) διὰ 
Ἔορ. 10, 61ὅ. 8 κατὰ " ἄοττα ἴπ9 Οοογίῃδ:" δοιΏρ. ΧοΏ. ΟΥΤΟΡ.-. 

ἢ, δ, 16, τὸ ὅδωρ κατὰ τὰς τάφρου: ἐχώρει.---φΦέρονται... εἰς τοὺς ποτα- 
μούσ: [1:6 Ῥεοροαίἐΐοι εἰς ἀθσμοῖθα ὮΘΣΘ ῬΣΟΩΤΘΒΒ ΔΙΟῺβ ΟΥ ἰῃ ἃ οοσέδὶ ἢ 
τουῦία, “ ἀοτῃ ἐδ τίνοσα." Εἰ 611, ξ 118.ἍὨ νυ. 87, θ᾽ πρὸς τὸ ὁσίως 
86. βιῶναι, "ὙΒΟ ΔΡΡΘΩ͂Σ 0 δνο ᾿ἰνοὰ. τ δ ἀϊκέϊηοίίοῃμ! 85 ΘΟΏ- 
ΘΕΣΏ8 ἔδο ᾿ἱνλπρ 80111γ----ἀδηο έν οὗ 118. ΟὐἶοΣ ἰῃδίδηοοβ ἰὰ Νδϊο 

δἀνατῦδ διὸ δοϑιϊ ον πδοὰ 85 βυδαίαπεϊνοδβ, πὲ τ οτο πὸ αἰ πα. 
δυὰ ἐμαὶ δὴ ἐπδηϊεῖνο βουϊὰ δὸ σιρρ] θὰ, οὐδ ῬὨϊϊοῦ, 61 νυν, 

ἘπΕιγὰ. 281 Δ, βγιοροκ. 181 3. 8 τῶν ἐν τῇ γῇ ἰΒ ὉΠ ΘΟΘΒΒΔΣΥ͂: 

αἷϊες τῶνδε, Ὁπὶ οὐδοὶ [0Σ ἰ.6 δαῖθ οὗ δσωρῃδοὶβ διῃ!ὰ Ῥδσβρί συ ἐγ. 
809 δῦονο, 10έ Σ, 117 5. 10 ἐπὶ τῆε γῇ: " Δῃὰ ου γου οασίλ," 

ὅδιο δείίοῖο βανίηρ δ ἀδιαομδίγαξκο ἴοσοθ Ιἰ ΐἴβ, βΟΎΘΥΟσ, οσαϊἐ θὰ 

ἐπ 41} ΟΣ σαδα., Ὀπὶ ἰουπὰ ἰη ἸποοΔοτοίασ, ΕἸπιξορὶαβ δῃὰ Βίουαθαδ. 
11 οἱ φιλ. ἰκ. καθηράμενοι 8 οχρίαϊ δὰ δροτο, 07 6.---ἄνευ σωμάτων 

80 88 ἰο χογοτὲ ἰο ἐποὶσ βίαίθ Ὀϑίοσο 116, δ00 δὔουϑ 706 σ, χωρὶς 
σωμάτων. 15 νᾶἂν ΟΥἩἨ πάντα ποιεῖν 18. ἃ. ΘΟΣΣΔΟΙ ΘΧΡΓΣΟδδίοσι [0 Σ 

“γὶπς σνοσγεΐησ,᾽ “ Σοδἰκίης Α11 οἤοσίδ." 
ΤΧΤΙΠ. νυ. 87,22 ΤΏ9 οομβίσ. ἱβ τοῦτο καὶ δοκεῖ μοι πρέπειν οἱομένῳ 

οὕτως ἔχειν καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτω: ἔχειν "1ξ ΒΘΟΙΩΒ ἰ0 ΤΩ 6 
Ὧο Ὀο θοΐδι Ῥοοοσηΐῃᾳ ἰὩ 8 δ ΝΟ μαϊΐογοα ἰξ ἰο ὃὉ0 80 δῃὰ ποσί] 

Ἰἱο Ἡ119 ἐο σαπ ἐμ9 τίοκ, 1.9. 1 πο αϑαῖν 8 τοί αυ͵ὲ9 80 851 

τορτοδβοιὶ ἱξ ἰο ὃ6, γοὶ ΣΩῪ ἔΏΘΟΣΥ ΒΘΘΙΏΒ ΒῸὸ ῬΧΟΌΔΌΪΘ ἐμαὶ ΟὯΘ ΣῪ 
π|}} υοῃίσο ἰο δοοορὲ ἰδ. 806 αδἷδο 261} ὃ 601. Δ4 ἐπάδειν 
“ἰο ;50 Θμολιδηίχησηίΐδ,᾽ ΠΟΙΘ "0 ΟΟΔΣ ἐποσιβ 8 ΟΥ̓ΘΣ ἰηΐο ἐδ 
[ο οί" Ὧθ περὶ τὶ ὁ ἀδίδνο ἐᾷ δοσχωσμομ αἷΐοσ ὙΘΥῸΒ οἱ 
ζοατίηρ δινὰ ἔδιο δομέσοσυ : θοη. Ρ. ὅ16. Οἱ ἐμ18 ΒΔ ἀ611] ὃ 127 Βαγε 
πβοδυι 1] "Ἴλιο [θοϊπηᾳ ἐδ Σορσχοβοηϊθὰ 88 10 8}}} ταϊϑλιΐη  ΟΥΟΣ ἐΐδ᾽ 

οὨ)οοί." 40 θάτερον ἷΒ ἃ ΘΕΡὨΘΣ δέξο ΟΧΡΣΘ δῖοι 10. τὸ κακόν: 
αϊοκου. Ὁϊοῖσ. ΕῸΣ. Ρ. 112. συλέον ἀπεργάζεσθαι ἰδ "ἴοΟ ἱπογραβθ, 
ἐο ΣΩΔῖΧΘ ΣΩΟΣΘ :᾿ ΘΟΙΏΡ. δυοϊ ναδεαροα 88 Ἐπ  γὰ. 297 », πλέον ἂν 
θάτερον ποιήσειεν "Ὧ6 Ἡο;Ϊὰ ἂο χηοζοὸ ΟΥ̓] ἐμδη ροοὰ;᾽ ἱδἰὰ. 280 ΞΕ. 
Ἡ». 88, ὃ οὕτω ἰδ οχρ᾿δίηθὰ ὮΥ ὡς πορευσόμενος "ΥΟΔΑΥῪ [0 δίασχί.᾽ 
8 φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικὸς "88 ἃ ἰταροίΐδη ΝΟυΪ ἃ ΟΧΡΣΟΒ6 1: ἐδιθτ9 ἐδ 

Ὧ0 ΟΥΡΕΘδα Τοΐοσοῃοο ἰ0 ἃ ῬΘδεβαβὸ ἐπ ἃ ἐσϑρὶο Ὑσίξοσ, Ὀὰΐ [80 ῬὮΓΑΒΘ 
εἱμαρμένῃ με νῦν ἤδη καλεῖ δδαγοῦσε οἵ ἔδμο ἰζαρίο βέγἷθ,. 10. βέλτιον 
εἶναι "ἴο 6 Ῥεοίεγδἷο," ἷ.6, ΤΟ ΕἾ “Δανίβαῦ 9, ἐΠ 9 τπιραηΐησ οὗ ἐἶ10 
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ροιαρδσαῖδτο ὑοίπα οοκορϊοίοὶν λοεὶ, 14 νεκρὸν λούειν 6 ὁροχο- 
φιαΐα οἵ πράγματα παρέχαν: οὐ. Μομο 76 Δ, ἀνδρὶ πρεσβύτῃ 
πράγματα προστάττειξ, ἀποκρίνεσθαι, 8.60 δἷοο δοϊΐ αὶ 668, 8. 

ἩΙΧΤΥ͂. ΘΟΟΒΛΈΚΕ᾽ ΟΟΝΥΚΒΒΑΤΙΟΝ ἩΓΤΕ ΟΕΣΤΟ ΟΟΝΟΚΕΝΙΝΑ 
ΜΠ ΒΌΒΙΔΙ,, " 

Ῥ- 88, 18 εἶεν: δοὸ Ὁ, οα Αροῖ. Ρ. 8, 36. 14 ἔτι: 
᾿στέλλοεν 8 ποημαιῦ ὑφεὰ αὐ μ ἰαέ τοχώροί οἱ ὄχθη 

178. 18 τοῖς ἀμοῖς ἰ8 πουίοσ. 428 πλέον ποιεῖν "ἰ0 ραΐῃ," 
8 ΘΟΣΏΣΔΟΩ ΟΧργθδδίοῦ. ἡ ΜὩΜ|. ΤΏ Ἡΐιο]9 Ῥδδδδρθὸ ἔσοσῃ θέν- 
Τωμεν ἴο οἰχήσομαι ἀπιών (Ὁ) ἰ6 ἐταιιεϊοίοῦ Ὦγ Οἷο. Τπεο. 1, 48. 
Ω4 προθυμηθησόμεθα ἷο ἰδ6 τοράϊηρ οὗ ἔδο Ὀεδὲ σωδα. (Βοὰϊ, ἰΏ.. 

οἰυάοα), Ἡλι] τροθυμησόμεθα ἰδ οσἷνοῖι ὈΥ ἰδ τη586. οὗ [0 ἰοτοῦ 
οχοσ. δ ΒΔ1ΔΟ ὙΔΣΙΘῈΥ ΟΟΘΌΣΒ ἐπ [10 ΣΩ88. ΔΌΟΥΘ 9] Δ. 28 
ἔφῃ αἴϊος ἐ80 ρχϑοοάΐωᾳ εἶπεν ἰδ ἃ δΘοτητοοῦ ἰδα(ο 00, 860 6.(.. ῬαΙΟν 
118 Δ, εἶτεν, ὦ Κρίτων, ἔφῃ. 1ὰ ἴδο δδῖὴθ ΜᾺ νὸ οἶξοῃ βιὰ ἐπσκίξ 

ἰὰ 1 δι, οὐϑα ΔῸΣ ἀὐκίξ, γεσροπαϊξ δινὰ αἰτοῖϊος Ὑοσὺδ Ῥχϑοϑὰθ. 
800 Δροτο 78 Δ. Ρ. 89, 1 δὴ 165 χουο ἰσοῦΐοαὶ ἴοζοθ: "διὰ ᾽9 
δοίθ δ! δεῖκο σοθ.᾽ 4 εἰς μακάρων δή τας εὐδι: ΘΟΣΏΡ. ΒΌΟΥΘ 

107 », εἰς δή τια τόπον. ΤΏ οχργθεδίοσ ἰδ. σοβὰθ ϑσωρμδιίο Ὀοὶὰ 

ὉΥ δή απὰ τινὰν "πα! Ι 8.411 σϑαἹγ ἀθρασὲ ἕο ἔμ Ὀπδρθακαῦο 
[ο] οἱ ἐγ οὗ ἴδιο Ὀϊοδεοὰ," δ᾽ ἄλλως λέγειν "ἴ0 ΒΩῪ ἰπ γα -᾽ Ὁ. 

οἱ Οσο "Ὁ. ἐέ, 29. 9 παραμενεῖν: 8Βα. ἐμὲ ἡγγνήσατο. 14 σρο- 

τίθεται κιλ. Ἡοίΐπδοεί παν ἄσγαπε ἔσγοσα ἐπα Ῥδοδδρο (10 οοποϊα- 
βίου ἐμαὶ Οτἱΐο δὰ υπάδοτίρκθη ἔδο ομδσρο οὗ ἐδ 6 ζπμοχαὶ χίδοα, 
ΤΏο ἀοοδὰ Ὀοὰγ πῶϑ πρδεβοὰ διὰ διοίηἰθὰ (περιστέλλειν, Επτ. ΑἸ. 
θδά 4.) διὰ ἰδ ᾿αϊὰ οὐὐ (προτίθεσθαι) ἐπι ἴμο Βοῦρβο (ἔνδον, Ὀ6- 
τοοδῖδι, ἰῃ λέοειεί. Ρ. 1071 κ.}): ἐϊ:ο πιοχὲ δοῖ νδ8 ἔ:ο ἐκφέρειν Ἡΐοῖι 
οῳὐοὰ οἰέδοχ ἐμ ᾿νυχηίΐηρ (καιόμενον δρονο) οὐ νασγίπα (κατορύττευ). 
18 εἰς αὐτὸ τοῦτο "80 ἴδΔΣ 88 ΘΟΘΘΓΏδ ἐἐδοϊ." [π ἐδο ποχὲ βαμίθζϑθ 

πὸ πμουϊὰ χαῖδμος οχρϑοὶ ἀλλὰ καὶ διότι---μποιεῖ οἱ ἅτε ἐμποιοῦν. 
Βαυὲ ἰδο ἰοοδο οομδίσιοίίου ἐδ αυἱίο ἐπ Ῥ᾽αἰο᾽ κα αἰ γῖ6. 

ΙΧΥ. ΟΥ̓ΝΕΒ ἹΜΟΙΡΕΝῚΒ ΟΥἩὨ ἸῊΝΞ ἘΥΕΝΙΧΟ. ἸῊΒ ἸἘΚΒΕΥΜΟΜΕ 
ΟΥ̓ ἘΠῚ ΟΥΒΊΟΚΒ ΟΝ ἸῊΞ ΣΠΕΥΕΝ Δ ἸῸ ΒΟΟΒΑΈΒδΝ᾽ ΟΟἾΣΦΌΟΣ ΙΧ 

ῬΆΙΒΟΝ. ᾿ | 

Ῥ. 89,30 ὠὡνίστανο εἷς οἴκημα ᾿δοὲ ὋΡ ανὰ τοοπὲ ἰπίο 8 χοροῦ," 
Ἡοϊδδοτέ οοσορασθα Ῥχοίδρ, 811 Δ, ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν. 

Ὑμορρ, 139 5, ἐμὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆσαι. τσ. Ηοχδοϊ. δ0 ὠνίστασθαϊσε 
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χρὴ εἰς" Δργοῖ, δοιὰ δ141}. δὐὰδ Ατίεί, Ρίαἱ, 683, ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν ᾿ 
τῆς ἀθάρψι ἐνίσταμαι. ΤὨ0 οἰ ρεϊο8] πδίτσο οὗ ἰδ σχργοβδίο 
Σοηυΐτοα πὸ ἔπείμος οχρίδηδέϊοι. 29 οἰκείας γυναῖκας "186 
ψοκθῖ οὗ μὶ8 μουδο᾽ ΟὟ " ἰδτιὶϊγ."--- ον ἢλ:0 δοιδ οὗ οαζ. β60 ἢ, ὁ 
Ἀροῖ. ». 21, 34. ν. 90, θ καταγνώσομαι σοῦ "1 58.611 ποῖ ̓ δοτηρϊαἷη 
αἴ γοιυ." 10 ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἷ.6. ἀυγίηρ ἔδο ἐΐτηθ οὗ γοῦΣ 

ρεἱθοσισαθηξ, 14 ἀγγέλλων -- ἀγγελίαν φέρων Οτἰίο 48 ὁ. 
Το γτεδοπὸὶ ἰδ αἶτοι ὈΥ 411 τηδ8. διὰ ἐξ ἰδ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ἰ0 Ομ σθ 
δὲ ἱπίο ἐδο ἔπέξασο: 660 ΕἸ τ οἷογ οὐ ἔασ. Μοὰ. 1024. 19 ἄνθρω- 
“οἱ "Βοευδῃΐ." 28 ὧν ἰδ ἴοταϊπΐηθ. Ρ. 91, 1 ἐγχωρεῖ ἷβ 

. δπιρροσβομδὶ; 806 ῬΒδυοσ 8 ἐγχωρεῖ λαμβάνεται ἀντὶ τοῦ οἷόν τε καὶ 

δυνατόν ἐστ, οἷον ἐγχωρεῖ γενέσθαι τόδε. Ἐπὶ ὨΟΙΘ ἐξ τηθδῃ “ἱξ ἐβ 
8111} εἶτοϑ." ἀ« οἶμαι κερδανεῖν '5 ἔϊιο οοτχοοίθὰ τολάϊτης οὗ ἐδιο Βοὰϊ., 
κερδαίνειν [δὲ οἱ ἔμο ὅχεί πδηὰ διὰ ἸΏΔΗΥ 1258. ΟἹ Ὑδυίϑίΐθα οἵ 
διὶο κὶπἃ 6660 Ὡ. οα Οεὶίο Ῥ. ὅ8, 37. ὃ παρ᾽ ἐμαυτῷ "ἷῃμι ΤῊ οἾΤΏ 
οεἰϊταδιΐοι." οὐδενὸς ὅτι ἐνόντος "ἨΏΘΩ ποίπΐπρ δα οἴ" Υἱσ. 

οἵ 6. 8οσξ. δβδγο ἐμδὶ ἐξ ἰδ σίἀϊουΐουβ ἐο Ὀδαχΐῃ ϑοομοσαϊσίηᾳ δὲδ 
Ἰ:ἴο τοι ποϊπίης (ΟΣ δοδυοοῖυ δου ἱπρὴ ἰ8 1ο. ΤΏ οὐϊξογα ΒΟΥ 
ἐδὲ ἐδ]16 ἰδ Δ ΔΙ Ἰδῖο [0 8 Ὁσουθσἷδὶ βαγίῃα ἰδ κοι ἔστοσα Ἡθαϊοὰ 

Ον». 867, δειλὴ ἐνὶ πυθμένι φειδώ, ἰταιαϊοίοα ὈΥ βου. Ἐὶδὲ. 1 δέγα 
Ῥαγεϊπιοπία ἐπ Πιπάο ἐδὲ (ἘὮΘᾺ γοῖι ὮΔΥΟ ΘΟΙΩ0 10 ἔδι0 Ὀοξέοχη). 

ὩΩΧΥΙ. ἸΜῈΞ ἘΧΕΟΌΤΙΟΝ. ΒΟΟΒΑΈΕΒ᾽ ΥΙΝῸ ἩΟΆΡΒ. ἘΡΙΣΟΟΌΚ. 

Ῥ. 91, 12 εἶεν "4}1 τὶρις.᾽ σὺ γὰρ κ'τιἋ, ἰδ ἃ ὁΔΏδ8] δοῃίθΏ00 ζογ 

πίον τὸ δδγθ ἰο ΒΌΡΡΙΥ δοιροίίηα 11 ἐρωτῶ σε. 14 ἄν σου 
-- ἐν τοῖς σκέλεσιν : ὮθΘτΘ ἰδ6 56:. οὗ [8:0 ῬΘΙΒΟΏΔΙ Ῥχοοῦη δ τοὶ 
ΟἿΪΥ νἱδοοὰ Ῥοίοσθ ἔδιο βυραί., Ὀὰ: ον Βορασαϊθὰ ἔσοσῃ ἰδ ΌὉΥ. 
διοῖδπος δυραῖ., ἐδια5 οὐέδίεἰησ ἐδ0 ζοχοθ οὗ 6 δὲ, δοζωση. ΟΣ 610 

ἑποοσασα. 861} ὃ 662, ὃ, Οὐδ. ά, ἸΏ6 ἀδὲ. ἰδ υοϑὰ ὈΘΪΟῪ 5 ἴῃ χο- 
Ἰοέΐησ ἐδ δδσθο {πίησ. 156 αὐτὸ ποιήσει “ π|}1} ἑακο οἰοοὶ.᾽" 
-πφροιαῖν 88. 8 ταθᾶϊοοϊ ποξὰ (ἴο οροχαϊθ Ἶ ἐδ ἰουπὰ ἰῃ Ὠϊοβοοσί 68; 
πλ οᾶΣ ΒἰΔ 611 δ 99 ἨδΐΟ βαγϑ Ὀοδυξ }}γν “ἔδιοτο 8 ἀθ] ἴθ ογ 
ἧ ἔδο ναρυδϑαθδα τἰξδι Ἡδΐοῖι Ῥοΐδ ἔο ἀορϊγ δροὰὶ δηὰ ἐξα 
εἴοοϊῖ δἵὸό ἀεεκϊσυοίοα," 10 ταυρηδόν, δοοοτάΐϊηχς ἰο 18 
ὨΦΌΔΙ ΤΩΔΣΙΏΟΣ, Θοζαρ, Ξγιηροξ. 221 8, βρενθνόμενοαι καὶ τὠφθαλμὼ 
παραβάλλων. 4] πρὸς: τὸ ἀποσπεῖσαί τιοῖὶ "ἷὶπ τορασὰ οὗ ἐξβ 
δίποιο ἴον ἃ Ἰἱραΐίοι:" Βἰ 611 ἢ 128. 46θ ἐπισχόμενος "Βανί ας 
Ῥπὶ ἔδιο σὰρ ἰο ἀέε 1ἰρε. ὙὕὍμο δοϊϊνο ἐβ πιδοὰ ἱῃ δ αἰ πλΐϊοσ βασι ἰὼ 
Αξῖδὶ. ΟἹουὰε 1882, εἰ μέν γε βοῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον. 
28 κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν: ἴος μὴ 600 δ] ὶ 749, 1. Ῥ. 92,4 
οἵουτεῦτι τοιούτου: Β, οὐ ΟἸἶο Ρ. 80, 17. ὃ οὐδένα ὅντινα οὔ: 
δοϊῖξθ84. 1, 3. 10. κατέκλασε ἴδ βιορδιδσιιιδ' οχοοὶοσιξ 602. 
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ἠοοίαστο, εἴϊοτπεασὰδ ἰοπὰ ἰπ ἐμπο δαὶ τοδα. (πὸ Βοὰϊ. διβουρ ἔδο 
πῦσορασ): ἔδο οἱὰ χορδᾶάΐϊῃρ μτδὸ κατέκλαυσε. 11 οἷα ποιεῖς 
(ποιεῖν ἰδ 8 Ῥὲιχοδϑ ὀχρυθδαίηβ δυσρσίξβο διὰ ΔΩρΡῸΣ: 800 ΕἸ αἰ ΠΥΡὮΣΤΟ 
16 κ, ἴασαι. 166 σ, Αἰοϊδ. :. 118 κ. 14 ““ἐν εὐφημίᾳ χρὴ 
τελευτᾶν" ἠξίουν οἱ Πυθαγόρειοι ὡς ἀγαθοῦ καὶ ἱεροῦ τοῦ πράγματοε 
ὄντος. Οἰγεαγρίοδοξῃ. 19 διαλιπὼν χρόνον: [1:6 γατὺ δδ5 ἐδιο 
ΒδΙὰθ δοδὸ ᾿ιοεὰ δυσοϊυΐοῖγ. Βυὺὶ 800 δἷδο ῃᾧ. 93. 8. 2κχ8 
Ι μεανὸ ἰοϊονοὰ Ηἱἰτροδὶᾳ ἐπ δἀορεϊηα πηγνύοιτο, ἐπ Ῥχοίοσγοιοθ ἴο 

ἀδο τοα. τοδάϊῃρ πήγνντο (Δ ἴοστω ΘΟΣΙΣΔΡΥ [0 811 πτδατοσηδέϊοδὶ 
ΔΣ 8104}, δοὰ ἰο ἐμ δοοοῃξιδίϊοῃ πηγνῦτο σχϑοοζιτοθπδοὰ ᾧ'γ 
οι. Ρ. 3356. 860 δὔουο, Ὡ. οὐ ᾿, 82, 10. 84 αὐτὸς δὲ. 

᾿ καὶ ἄνθρωποι. ΤῺ6 χοροϊϊξοι οἱ ἰδ δυρ͵θοὲ ἰδ δπκπδσγὰ, δοᾶ 
Ἑοχοίοσ᾽' Β οοπγοοίϊαξο αὖθι. πουϊὰ ὈῸ 8 Ῥγχοίοσδθ]θ χοδϊῃς, ἱ ἰὲ 
Ἰιδλὰ [)6 δΔιυϊοχὶἐν οὗ τηεα. 47 ἐνεκεκάλνπτο, δβοοογάϊηᾳ, 10 ἐδ 

σπδίοτῃ οὗ ἁγίηᾳ Ραβοῦδ. Τ.0 ὀχδι}]9 οὗ Οδϑδῶσ σϑοοϊνίης ἐδπθ 
ἀοδὶμ δῖοτα οὗ ἐμ:6 οοκδρίγαιοσα ἩΠῚ} ἰδ ἴδοο οονοτοᾶ, 158. πὸ]} 
ΚΩΟΝΏ. 48 ἔ. ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ὮΥ Ἐπὶα βόοογ, τηθδσὲ ἰὸ 

ΟΧΡΙΟδ8 ἰδδὲ ΒΟ δὰ ὨΔΡΡῚΪῪ ὕθϑα ουγοὰ οὗ 8 στοδὲ σαν (ἰὴ 
Ελι6 ἱποίδηοο, οἔ 116), διὰ οννοὰ Αοδουϊδρίυβ ἃ ἔμπδηῖκ. οὔοσίης ἴοσ 

Ἰΐθ ΤΟΘΟΥΘΣ,. Ὁ. 983, 4 δὲ τὰ ὄμματα ἔστησεν ἷἰ.0. μα ογοθ δὰ 

νδοοῖῶθ ἤχοὰ. 7 τῶν τότε ἃ ΘΟΙΣΩΤΔΟῺ ΟΧΌΣΟΒΒΙΟΙ ἴοσ "οὗ ιἷ8 
οομέοχαροχασίο " οἱ, Ηον. 1, 383 '᾿Αρίονα---κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων 
οὐδενὸς δεύτερον. ῬΊαὶ, Ἐρὶεί. 7, 834 κ Σωκράτῃ---οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην 
εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε. Ἀγιώρο. 178 Β ἐραστὴς ὧν ἐν τοῖς 
μάλιστα τῶν τότε. Χοι. Αὐδϑ, 2, 2, 30 κήρυκα ἄριστον τῶν τότε. 
Το Ρῆγαδο τῶν τότε Ἡΐοὶ ἸΘῪ ῬΙΟΌΔΌΪ δυὸ αἰἱρροὰ Ὀδοος.- 
ΒΟΪΟΌΙΥ ἔξγοσα Ῥὶδίο, ἐπιρὶο5 ἐπὶ Βοοταίθα Ὀοϊοηροὰ ἰ0 ἐδιο Ῥαδὲ 

ΤΏο νορίπηΐηα οὐ ἐδμὸ ἀἱδϊοσυο υπάδουνίοα!ϊ Υ βιονδ 

ἐδεὶ ῬΙαΐο ἑπέομ θὰ ἴο μἷδοο ἱξ δμοσίΐ δέος ἐμ ἀδδαεββ οἱ βοοχαίϑ: 
'ναὶ [λο ποτὰ τότε δὲ ἔϊ:ο οπὰ ἱβ ἱποοπδίέομὶ ΣῈ ἐμὲ6 σαρροεϊίέου, 
διὰ θοε268 οἷ ΠΩΘΟΙΒΟΙΟΌΔΙΥ 86 ἃ χοοεὶς οὗ 0 τοδὶ ἐΐτοϑ.᾽ ὉΠΌΤΕ, 
Ριοῖο 3 ". 168, ὙΤΈο ἀἰ δου! Υ οἵ οχρλοϊκνιίηα τῶν τότε αὐὐίο Βδὲΐβο 
ζφοϊοσίϊγ, ἀεῖνοα Ἡϊτοοϊιία ἴο ἔδιθ δαΐο 'πογίαζε οὗ Ῥχοηοππαίησ ἐδθ 
ποο οομροϊθείοι ἔξοζα ἀνδρὸς ἰο0 δικαιοτάτον [26 Σλοσο δὲ ἑλοῦ οὗ ἃ 
“Οτδϑοῦϊυβ." ἸΏοΣΟ ἰδ ἃ ἐἰδηδοζιοοδδ διὰ νδέδοα ἱῃ ἐἰΐα Ῥδοδδαθ 
Ἡδοδ π|ὶ}} το ἀουδ Ὀο οἷ ἀνὰ ποΔοτεϊοοῦ ὮῪ 61} τοδάοσα. 8 
ὧν ἐπαιράθημεν ᾿60 ἴδ: 86 ἯΘ ΚΏΘῪ ἐδλοχῃ :᾿ ὀοΏρ. ΧαΣ, ΑὩΔΌ, ἱ, 9, 
1. 8,0, 1..-... κα] ἄλλων "1π ΟΥΟΣ χοδροσίδ.ς 

ῬΙΔΈ. }Ε. 12 
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ἘΧΟΌΒΒΌΒ ΟΝ 86 "5 (ρ. 4ὅ, 28). 

Ἀπΐσοδια 6680 λαγιοπίανε οορίατοα αὐἱάστῃ πἰδίποτδηΐ, ..... 
Δδηο δαυίΐίοσα 1οο ἰοὺ ἀδοϊαχαίδσι σαξίοησι ἐδηθοσζαηξ Ῥασιυθηΐϊὰθα 

οἱ Ζουο Ε]οδέαα. ΣΙ1ΐπ8 δου θηξίδσ 90] σίπιτα οχ Ατἱδέοίοϊο ΜοΐδΡὮ, 
τν ὅ, οἱ ΤὨ ΟΡ Σδσδίο οἰἑδίο δρυὰ δίορμδσησμι ἰῃ. Ῥοθαὶ Ῥμίϊοβ. Ὁ. 46: 
ὡς γὰρ ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσις μελέων πολυπλάγκτων, Ἠὼς νόος ἀνθρώ- 
ποισι παρέστηκεν" ἀἱοϊίοτιθ ἑοστιδία δὰ Ηοχοοσί σῦμ Θχϑσαρίυπι Τοῖος, 

“γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, οἷον ἐπ’ ἥινμαρ ἄγῃσι πατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Φοομ δ ἀϊδοτέσμι οἴπίθυ 6δὲ ἀραὰ ὉΣΟ ΘΏΘΣΩ 
Ἰαξτι. τσ 39, γεγενῆσθαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ θερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ, καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, λαμβανόντων αὐτῶν εἰς ἄλληλα τὴν μετα» 
βολήν γένεσίν τε ἀνθρώπων ἐκ γῆς εἶναι" καὶ γνχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν 
ἐκ τῶν προειρημένων κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπικράτησιν. ὯὮδοΟ 6δὲ 

᾿ κρᾶσις ἰοταροζδιαθηίθηι, αὕδηι θομάθχῃ Ρὶδίο ".1. δρροὶδὶ δ ρμονίαν, 
αἰ Ροεῖοδ ἐπ Ὠ᾿οδοδζοιιὶ ορίπΐομθ ἰδοίασα : γυ.6. δρᾶ ποσί ρίοσοσε 

ογρασία ῬΊ] υἰδσγομοὶ 00 Ῥίδοιϊἐϊα Ῥμΐϊο6. 1ὙΥ 3: Δικαίαρχος (τὴν ψυχὴν 
ἀπεφήνατο) ἁρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων, Νοταθείαϊα δὼ Ναΐαγα 

Ποιὰ. τὸὶ Ὁ. 41: Δικαίαρχος δὲ ἁρμονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων οὐ - 

γὰρ τὴν ἐκ φθόγγων συνισταμένην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι θερμῶν 
καὶ ὑγρῶν καὶ ψυχρών καὶ ξηρῶν ἐναρμόνιον κρᾶσιν καὶ συμφωνίαν 
βούλεται λέγειν. Τιῃοχτοϊϊπι6 ἃ Εὐογαίατο αἰἑαίι τοὺ ἐάθο ποῦὲδ 
οεἰἐομάπβ στε 98: (Ομαπυΐθ πιμίία φωξάεπι καρίοπίμνι ἰυγὺᾳ 
Ῥιίαγιπῖ)" ϑδεπδινι απὲπιξ οεγία ΟΝ ἐδ26 ἱπ Ῥαγίε ἰοσαίμπι: Ῥέγιιπι 

λαδίδιπ σμοπάαπι υἱέαΐενι οογρογία ἐεεέ, Ἡαγπιοπίαπε Οταὶ ἡμαπι 
ἐϊεωπὲ, σιοῦ 7αοἰαῖ ποε Ἡ  υέγε οὐπε δέπδμ, πεῖα ομνε ἐπὶ Ῥαγίε οἰεὶ 
“έπδ. διὰ αἷΐα ἑαϊ! Ῥγιπαροσθοσώσα οἱ Ασὶδίοχοιΐ δαστωοηΐα, ἀθ 
αοΐδιι τρὸχ ἀΐδοιαια. ἩΣΤΤΕΝΒΔΟΝ. ΒΒ οβίδβ ἐπα, ἐδ βιπάσηξ 

ἐπουϊᾶὰ δἷσο οοσβυὶ: Ἀπησο᾽β Ὠοΐθ ΟἹ ἐδ Ῥαδβαρὸ ἰῃ Ἱπιοσοίϊδ, 
κμοπίδς, δὲ Ἦ6 ἐιΐηκ, [54 Ασίδιοχοιυδ᾽ ἑομοὶδ ᾿ότὸ ἐάσῃ ΐοιὶ τὐξ δ 
ἔδονο Ῥεορουχἀοὰ Ὁ δὶ πιπιίοα, το ἰδ ὁ ῬγΕΒαβόσθβα, 

. Ὧδε Ἐπ ἴ6 οὶ δυακ 5 ἐδ) διυε. οἵ Τακοτοίέθα, ναὶ σαρρλοά 15 ΑἹ. 1 : 806 
Μέαιεοῖο «ἱἿ-, “μοῦ, 



ΟΟΙἸΧΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΘΙΕΙ͂ΑΝ ΜΒ. 

ἙἘῸΣ ἐδο ζοϊονίης οοἸϊοίΐο Σ διὰ ἱπᾶδορίοα ἐο ἐδ ὙὉΣῪ ατοδὲ 
Κι πάμποιδ οὗ ΣῪ ἐτοπὰ Μν 1. Βγπδίοσ, ἔοϊϊον οἱ Ἐχοίοσ ΟΟ]]66, 
Οχίοσὰ, ἋΣ θοϊέονο ἐμαὶ ἐξ ἐδ Ὡοὶ βαγίῃρ ἔοο σοι ἩΠΘῺ 1 δδδβοσὶ ἰδὲ 
ὅο τοδάϊΐησε οὗ 1:0 Βοάϊ. τα. δὲὸ ᾿δσθ δἷνυοα τὸ πὸ ργοαίθαῖ 
Ῥοαβὶ Ὁ16 ΘΟΘΌΣΔΟΥ : [0Σ Ὡοὲ ΟὨΪΥ δὰ χὴν ἔχίοθμὰ χποοὰ ογδ ἐμο σαοδὲ 
σωϊπυΐο ἀοὶαὶϊδ, Ὀὰὲ δὲ ΣῪ σοαποθδὲ ΣΏΔΩΥ ἀουνεί] Ῥαδβεαρθθ ἨΛ}Θ 
Σοροδιϑαϊγυ ἱμαροοίοὰ ἐπ οσὰοσ (0 Θουυΐ 00 ΟὈΣβοῖγοΒ ΝδοΐμοΣ ἐδ 

ἔρος 6. π|ίξὰ ἐδ9 Ῥτοδβοιὶ οοϊϊδέΐοι οὐ Ἡξϊὲδι Οαἰδίοτὰ δῃὰ Βοχῖοσ, 
1 ἐμουϊὰ αἷϑο ὃὕο βἰδίϑὰ ἰδπδὲ Οδἱδίογδ᾽ 5 δοϊ]Ἱαξίοῃ ἰδ Τδὰσ Σϑοσθ 
δοουγαίο ἔδδιὶ που] ὰ ΔΡΡΌΘΩΣ ἴσοι ΒοκκοΣ Β βἰδἐθεηθηΐδ, δηὰἃ δροῖϊῃ 
ἢ ἔ᾿9 Οαοττθδῃ οὐϊίίοι οὗ ΒΘ εκ τ᾿ α ῬΊαΐο 1:85 ἔθ ῊΟΣ ΟΥΤΟΣΒ {8} 
δ16 ΕπαΙ δ στοργίωλ ἐμ Ῥχίθβιϊογ᾽ κε Ὑαχίοσττλ Ρ]δίο--- οἱ βοστ:80 8 
σαοδὲ ποῖ] ποῖ. 

Α τὸν διὰ οδτοίηϊ οοἱϊδίίου οἵ ἐμὸ Βοὰϊ. τὔβ. ἐβ. Ο"υ ἔμο δἄτεὶ 
Βίορ ἰοπδιὰδ βοιεϊΐης ἐμο ᾳφυοδίΐοι οὗ [86 δυξποσγ οὗ ἐδ τὯ88. οἵὗ 

ῬΙ]αῖο. Ὑμδὲ οὐρὰΐ ἰο Ὀ6 ἄο!θ, ἱπ ἃ ὩΘῊῪ οοἸ]δεΐοι οὗ ἐιο Τί σοα 
ΣΩδ., ἰοσταοσὶυ υδοὰ ὉΥ Εΐδολιοσ δὰ Ηοϊπδοσί, δὰ οἱ Βοκῖκ τ᾽ 8 ζαβ. 
Ἶ αἱ Μακίοο, (0 πο ΣΏΔΥ Ῥοσῆαρα, Ὀσὲ ποὶ πθοΘΒΒΑσῖγ, Ὁ6 δὐἀοὰ 
116 Οοἃ. Αὐφυδίδημθ. Ι Ὀοϊῖονο ἐπδὶ δὴ οὐϊξίοιι! ἑουπ θὰ ΟἿ δὸ- 
ουχαίο οΟἸἸδέίουι οὗ ἐἶ980 ΣΩ85., δῃὰ οοῃίδίηἰησ ἃ δΘοσαρ]ϑὲθ ὁ01166-. 
ἔοι οὗ [86 αποἰδἰίοῃδ οὗ Ῥίδίοεΐο Ῥαδεαρϑα ἰὴ οὐδὸς ττὶΐοσ, που]ὰ 
δοίτ δ! δβοιἐϊο 80 ἰοχί οἱ Ῥίαίο, ὈῪ Ῥγουίΐσιᾳ. ἐμαὶ ἐδ)ο ϑοστϑοξΐου δ 
διὰ τρδυρίῃδὶ ομλσηδδίίουια οἱ ἔδι080 1286. δαστοθ ἑβσουσδοῦςῖ τλέ 
9 ἰοχὶ οὐ ἔδπιο ἑμπίοσίοσ πη88., διὰ ἐμαὶ ἔμο Ἰδέίοσ δὲὸ ἀδείἑξαίο 
οἱ 41} δυϊδμοσίγ. ΣΙ ολίονθ ἰδοχοθ ΔΙῸ ἱπείδσιοϑδ (0 Ῥσουθ ἐμδὲ ἐ86 
οοργίδὶ οὗ ἔπ Βοΐϊ. τοῦ. δὰ Ὀοίοσθ εὖτ Σοσθ ἐθδὴ ΟὯ6 χηδ, οἵ 
Ῥιαίο ἴοζο Ἡδίομ 1.90 Ἰογχωϑὰ ᾿ἰβ ον ἰοχ. Ἰμοδθ διὰ αἰταΐϊον 
ἐποοσίθα ΣΩΔῪ Ῥοσθαρα Ὀ6 ἀογοϊοροὰ ἑῶ ἀ ατλτΐοαὶ οαὐϊείοι οἵ σοναταῖ 
ἀἱαϊοσιιοα διταιποὰ ἐπὶ ἐδ ΣΏΔΏΤΟΣ ὈΣΟΥΪΟΌΣΙΥ ἀοσδοχίὈοὰ. 

᾿ Βρίοτο Ῥχοοοοάϊηφ ἰ0 ἐδο οοἰαίξοιι ἐέδον, 1 αἷνο Με Βγινδίασε 
οδδοσυδέΐουια οἱ ἔδθ δἰδίο διὰ οοράϊἑΐοσι οἵ ἴδο τρβ., 60 ἦα δὰ 
ἐξ ὀσθοσῶο ἔδ9 Ῥ)ιδφᾶο, 

19--- 
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1, Τὰ ἔδιο ἔτεϊ 861 οὗ ἐδο ῬὨηδοᾶο ἔδο χοδυχίτι 88 ὈθΘῺ βμοοῖς. 
Σηρὶν ἀδιρσλροὰ Ἡϊξ δῖος : ἃ ἰδΐο βοι ἃ δδ5 σοἰίσϑαοοὰ ἐδ [6]. 
αἰδοοὰ 1οἰξεσα οὗ (80 οτίρίὶπαὶ ἰοχὲ, δηὰ ἰπῃ 006 Ρῖ600 χοραϊσοὰ 
ἐδο ναρὸ τὲ ἔγοβ Ῥαζοβιηθηῖ. ΤΠ ἰοχὲ ἐπ ἐδπΐδ Ῥασὲ ἰδ ποῖ ὙὉ ΣῪ 
1ορῖθῖο, διὰ ἐξ ἰ6 ἔπ]} οὗ 5041} ὈΪαπιοσα ἀπο ἴο ἐδιθ βοοοπὰ βοσὶῦθ : 
1 Βδτο ποῖ ποἰοϑᾶ {:650, πη}988 ἔπι .0 18 Δ ῬΟΒβΙ ὉΠ ἐν ἐπδὲ ἘΣΘ δχίθθ 
ἔσοχα αῖ6 [ο]οπίηρ ἴδ ἐγδοϑα οὗ ἔϊο οἷῶοτ ἐοχί. 

4, Α σιοδῖὶ ὁδοδβίου ἴος δΟΥσϑο ΟΣ ΒΘΟΙῺΒ ἰὼ Ὦδνὸ ὍθΘη ἰδΐδ. 
Το δβοσῖῦθ 866128 0 ὮΔΥΘ γα Ὠ  Ἡεϊἐΐθη στ δὰ στ ἰοχοίδογ, 
να ΤΟΣ ἐπ 6 γ οσοῦστοα ἰπ ἐπτο ἀϊδίϊποϊ ποστὰβ. ΤΏΘ σ ἱῃ ἐπθ80 
68668 45 ὈΘΟΣ ΒΘΏΘΙΑΙΪΥ ογαβοᾶ, δηὰ σοϊῃβοσίϑα ἐπ αἰ οτος ἩΔΥΒ, 
6. ἃ. προ(τάττοι, ὥ(περ; Ὀπὲ ἐδη0γ9 δ΄Θ ΧΩ ΔΏΥ ἱπβίασιοο ἴῃ Ἡξιοδ ἐμ0 
τ ἰδ ἰδ ἰπεκίοᾶ: 6.8. ὦττε. ὙΠῸ Ἰοΐξοσ τ δραίῃ ἰδ οὐνθῃ βΌρθι. 

βοτϊ ϑοᾶ, ἔδτι8 Η διὰ 1ξ δθοιπδ ἰ0 220 ἐϊ)8ὲ ἱῃ {080 ὁ85268 ἐξ ἱ6 ΤΟΙ 
οἵξοῃ ἀπο ἴο ἃ 1δίο μαπὰ. 
- 8, τί δέ ἷα ἱπυαγίαῦίῃ τί δαὶ, ἴῃ ΔῺ ΘΥΑΒΏτοΟ, πὲ Ὦγ ἐπ6 ογίσίπαϊζ 
Βιδηᾶ, πο ἐδ ΘΑ δὲ ἀἰδεέϊησυϊοηοα ἔγοσα ἐλιδὲ οἱ ἐδ δογχϑοίοσβ. 

4, ἠ[δ' ὅσ ἰΒ [86 οτἦρί αὶ τοδΐϊιι κα ἱῃ ΘΎΘΙῪ Ρ͵8Δ660 ἐδδὲ 1 ἢδγθ 

 ποἰοοᾶ, ΤΠ δοδοστιδιίο ἐπ ἐδθ 0889 οὗ 60] 08 ἰδ ϑοοθμεσίο 
πθοι Ἰυροᾶ ὮΥ ἐδ ταοάοση ὑσϑοίΐοο, ὃτπι 1 ἐπΐηὶς ἐπδὲ 1 ἤᾶγο αἰγοῃ 
χοῦ οπουρὴ ἱμβέασιοοα {ἘΠ6Ὺ ΔΙῸ 811 χορσοὰποϑα Ποχο] ἰο Θ8}0]0 γοῦ 
ἴο 806 ἐδιΐβ ἴογ γοῦγεοϊ, 

ὅ. ΤῊΘ οΘογγθοίοσξ δ΄Θ ὩΠΠΊΘΤΟΌΒ, πὲ ἘΠΘῪ ὮΔΥΘ ΠΘΏΘΙΑΙΪΥ 1οἢ 
ἔδο οεἱκίτιδὶ δοοοΐδ πη ἀϊδίυσυοα : ἐξ 5 ΠΟΤΤΟΥΘΥ, ΔΙ ΎΔΥΒ Ῥοβδὶ]9 ἐοὸ 
800 ἘΝ 6Ὶ ΠΟΥ 8δγο οσαθϑὰ ἔμθη, 10 ποὶ ῥὑχοίθπὰ ἰο ἀἰδέϊη συ 
ποίποοιμ ἐδο ΤΑσὶ οΌ8 οογτθαοίοσα, Ὀπὶ ΠΟΥ σωσβὲ ὃ8 ῬΑΘΗΣ πίον, 

βορασαιοὰα ἱπ ροϊπὶ οὗ ἀδΐον, 1ῃ ραρθ 69 5, ἴος ἱπιβέατιοο, ἄλλων νει 
γοεϊΐχοα οἵ ἀλλήλων ἴῃ χολΣρ), ῬΣΟΥΘΒ ἐπδὲ ἐπ9 ἀλλή λων τῶϑ Ὡοὶ 

᾿ πατϊεῖοι τπῈ]} ἔλθ τολσρίηδὶ δοσσοοξΐοι Ἠ88 δἰσοδὰγ ἰαίηὶ, ΜΔῺΥ 
οἵ ἔδο νασίδεΐου: δ δῖὸ ἐῃ ἃ βαπὰ Ἡξιοΐ βϑϑυβ δἰ πηοδβὲ 88 οἷὰ 86 ἐδθ 
ἐοχὲ, Σἴ οὩὸ χδὺ ἰδίοσ ἔγοσα [80 β!δρο οἵ 89 Ὀγοδ μίτρα δηὰ οοτίοία 
οἵ ἔ:ιο Ἰοϊίοσα. ᾿ 

Τὸ ἐδο 1Δ5ὲ οὈπεσυδίίοῃ, 1 Ὑ11}} δὰ ἐἱαὶ 1 βαγὸ οππὰ ἐξ Ρο67. 
66} 1} ἐττο ἐπ οἱ δέπας ἐμ ΑΡΟΪΟΩΥ δηὰ μαζὶ οὐ ἔμο Οτίίο. ΤΏοσο 

ὧδ αἶδο ἃ ὙὉΣ σϑοαωξ οοσζϑοίοσ, Ῥοσθδρο ποὺ Θασὶϊος ἔμδα ἔδο 160} 
᾿ ΘΟΠΕΌΣΥ, 

φαίδων ἣ περὶ γνχῆσ:. ἠθικόσεὨἁ  Ῥ 1, 11 εἶχν. 18 ἃ 
Ῥ. 3,3 ἢ πρὶ νι “Ψ ογϑδβοί. 8 πέμπουσι, μ ΤᾺ .» ογαϑοὰ ἐπα 

[δ᾽ τολσρίῃ ἔνοσ ἷΒ οὐδθᾶ, ἀ4Ἅ ἐστι, νὶΐξ -ν». οσγαδοῦῖ, [10 
ὠσφασὶν. 18 εἰσδῆλόντε (ἴτοῖα ΒΕΚΚοΣ ἰΔ που]ὰ δρρϑας (διδὲ τὸ ἷἰϑ 
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τοὶ ἰὴ τὴ χι8.). 33 τί δαὶ, ΟΟΥΤ. Ὁ τα. 1. 43 τίνα ἣν, Ὀπὶ τίνα 
ἦδ ἃ οογγϑοϊίου ἐπ ἐπθ δρδὸθ Ὑμΐομ ποιὰ 09 8]1οἃ ὈῪ τί, δῃ ἃ τὸ 
εἰιουϊὰ, ἐδιοτοΐοσο, Ἡχὶϊο γί ΒΟΣΘ 88 ὍΠΡῚ1 886 ἨὩΟ δυὸ ἐξ ". 1, ὅ, 

καὶ πραχθέντα 37 παρῦσαν» τυέσ. 

Ῥ. 8, 4. ἥδιον ἴῃ ἔμ τρατρίο, Ἱ διεξελθεῖν (τοροτἑοᾶ ἢ Βοῖε, 
88 ἰ:0 χτολάϊηρ οὗ ΔΦΟ). 10 ἀνήρ, 11 ἐφαίνετο Ὧ 
ων ων 

τοῦ λόγου 14 καὶ ἐκεῖσει εἵπέρτισ. 4888 ὅτε. 
Ῥ. 4, ὃ κρίτων ἷὰ [86 Σηδγρὶῃ : ΗΘΣΙΩΔΏΣ ἷδ, ἐμογθέοσθ, σα ἧῃ 

Ῥχαεκοιίῃς 9 ὭΔΙΏΘ. 9. φαιδωνίδησ, δηὰ φαιδώνδησ ἰῃ ἐδθ ΤΑΑΤῸ, 
14 ἀλλοσδέτίσ: Ὀπὶ τ ἔπι ΘΥΩΒΌΤΣΘ. 

κοι δ, 3 συνελέγημεν. 7ὖὔ ὅστιφ ἢ ἐδθ τηλταΐ, 11 ἐκέλευεν, 
ποῖ ἃ οοετοοϊΐοιι, 8Δ5 ΒΟΙΚΚΟΣ 88. εἰσελθόντεσ' ΟΟΥΤ, 18 γιγνώ- 

σκεις. 19 αὐτήν. 41 εἰσ. 8 τὸ ἅμα. 
ῬΟ.ὔ, 6 ἐδύνατο. 10 πρότερον δὐδοὰ ἱῃ χρλυσίη, [16 εὕηνοσ. 

17 πρώιην. 30 ἐρωτᾶι: Ἰοδυᾷ. . ἔρητι (εἷο). χρήμα; ἰξ πδὲ χρὴ 
οσίρίμα}}γ. ποκειρώμενόστιλέγειν, Τρρχρ, 

τί λέγει 28 εἰ ἐδπλλάκω. 
Ῥ.- 2: 8 ἀκοθνήισκειν. 10 ἀπιϑῆσαι, αἰἸϊογοὰ ἱπίο ἀπειθῆσαι. 

11 μ᾽ ἀπιέναι" πρὶν ἀφοσιώσασθαι, νἷ 6 χραυσίῃ πρότεῤον. 

16 ἢ. 17 μύθου καὶ ἠπιστάμην τοὺσ. 27 ἔφῃ οὐὰοᾶ ἰῃ τοδσρ. 

28 μέντοῦ ᾿ 

Ρ. 8, 1 ἀπὸ τῆν κλίνη οχ). 8 σαφῶν. καὶ ἐγὼ. 10 οὐφασὶ. 

᾿ 34. τἄλλά ἐστιν. , 38 ὅσιόν αὐτοὺσ. ἀλλὰ ἄλλον. τ ἀτωδοσ. 
Ῥ».9,1 4 ἐσμὲν": ἸΔΔΙΏ. πάντεσ. Ὁ φησὶν ὁ 

κέβησ. 11δὲὸδ 10 ἡμῖν ποροῦσαν. 20 κω (ἐπάϊξοδι- 
ἧπᾳ οογγϑοξϊου). 

Ῥ. 10, 8 σραγματίαι, αἸζοτοὰ τὰ, 3 ἰπίο πραγματείαι. 16 

ἀπολ΄᾿ [πών (50). 
πότερον ; . 

, 11, 3. εἵἴπέρτι, 7 αὐτὸσ" ἔχων: ΤΑΙ. οὕτω. 8. μετα» 

δώιησ. 10 ἐστιν (ἴογ ἔσται). 18 τί" ὥσώκρατεσ : ΤΆΔΙᾺ. δε, 
φονσ 

ἄλλόγες. 186 φροντίζειν : ἸλαΥα. 16 μδλλονδιαλεγομένουσ. 
21 πνς ἧιδειν. δ δίων δε, φρένν. (Βεκίκον ᾿δα “θαρρεῖ ἢ οἱ 
Ῥ.ΓΙ' Φ 9 ῃ 

δὴ 
. 13, δ μὴδὲν, Ὁ ἄντοῦσ. 11 ξυμφᾶνα. 16 ΓᾺ 

40 ἄλλότι μα δ 86 ἀλλότι Ἦν πομνα “ἢ ὁ ἀθκε δ 

θάνατοσ, ᾿ 37 ἄτερ ἐμοὶ, . 80 σίγων οεἱείπαὶ τοάάϊπρ, αἰξοτοὰ 

ἱπίο σίτωντε δοιὰ ἔδαῃ ἐῃ σίγωντα, παλτῷ, συτίων. 

. “ «ἂς 

γὼ 

“ὦἃἅ---, ..--ττ π΄... ῦ-..ςὄ.. ........,,.,......... “ΟΦ... ῳϑ... 
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ῬῬ- 13, 1 ῥκισταν".--τί δαὶ [πὲ ἔπνο δοοοχιίδ διὰ ἰῃ 6ζαδ.. 

4 καὶ διαφερόντων. Θ δοκαὶ σοι. .9 πραγματεία ΘΟΥΥ. ἴτοχα 
πραγματία, 16 δοκεῖγεδήπου [ἰτοτὰ ΒΘΚΙΓΟΓ᾽ Β Ὡοὶθ ἰὲ που]ὰ βοϑηι 
ἐπδὲ ἐδο τιδ. δὰ δοκεϊδήπου). 10 μετέχειν [αἴνοη ΌῪ Βολιῖς. ἔγοσω 
ΣΏΔΌΥ οἶος τη88.}. 30 τί δαὶ [δογτοσίϊου ὮὈΥ τὰ. ὈΓ. ἱῃ ΘΓΑΒΌΣΟ ; 80 
ἐισουρμουῦς ἩΒΟσοΥοΣ τί δαὶ ΟΟΟΌ ΣΧ]. 2427 μὴδὲ [-» ογαδοα]. 

Ρ. 14, 8 εἴπέρκον. 4 ποντοῦτότε. δ. αὐτὴν τούτων μηδὲν. 

6 μκὴδέτισ. 132 τί δὴ οὖν [ἸρΔΥρὶηδ]ὶ σοσρϊης 1116 (1 016]. 14 Αο- 
οοτάϊηρ ἰο Βοκῖ,, [πὸ τι. 888 οὐ Ῥοίοζο καλόν; ὑαὲ ἐμΐ8 18 ὙΤΟΙ Ως, 88 
Ὧ1Π:|0 πιδ. δρχοθ ἩΠῚ οἷν ἰεχ. [18 ὑγείασε 20 τὸ ἀληθέστατον. 

Φεια ᾿ ἢ 
41 ιδιδε ἔχει. 8ὅ ποιήση. 81 μήτέτωα. 80 ἐπιχειροῖ. 

Ῥ. 1δ, ὅ εἴχέρτισ. 10 ἐκφέρειν ἡμᾶσ. 13 τοῦ ἴα αἀὰἀοὰ δῦοτο 
ἔδο πο. 34. ἡμῖν δὐἀοὰ δῦονο [10 1ἴὩ9ὁ6.0. 2329 παραπίπτον 1" ἰπ 
6:88.]. 

β. « Ὑ 
16, 10 ἡὶ ψυχὴ ἔσται χωρῖσ. 1 αὐτὸσ λἀὐδοᾶ ἴῃ πιο. 17 

τοιῦτων τὲ. μμᾺ που. 37 πραγματεία [{Ἰϊὺ8 ἐπ ἐπ: τη. ἐπ 
ὲ 

415 »͵2606]. ἄκ[Κ3 8 νῦνμοὶ. 

᾿ ΒΡ. 1, 6 ὥσπερ δεσμῶν [πἰϊμοτξ ἐκ, Δηᾶ Ῥοσμαρ8 τὸ ουρὰξ ἰο 
οεὶὲ ἐέ ἐπ ἐμ6 ἰοχὲ ταῖδος ἔλδη ζο ον Οοροῖ].. 8 ψυχῆσ ἐπ τηδσᾷ. 

ἴοπι. γε. Π. [123 τὴσ γνχῆσ. 8 ξυνόντοσ, ξ ἰῃ: 6χ48. Ὀπὲ ὮΥ 
Σῃ. Ῥξ. 

Ῥ. 18, 3 μετελθεῖν ἱπ ΤΟΔΙᾺ. 8. ὄψεσθαί τι [τι ὯΟν πἰαηδ ἴῃ 
δι6 τ5., Ὀπξ “ἐ ἐδ ἰῃ Ογ88. : λῖν ΒγΥνδίοσ δ τ τος 1ὴ6 δοστ. ἰο 
ἴο ἢχεί μαι ὦ, Ὀθοδῦθο ἐδ:9 τι Ὀγθο  ΒΘΙῪ ΣΘΒΘΣΩ 165 ἐμθ πποοτζοοίθα 
τε ΟΙΒΟΉ 6:0]. 4 ἄρά τισ. 8. τῶι ὄντιγε ἥι. 99 ἰπ χηδτρ, ῬΟΥΔΔΡΕ 
ὍῪ 1. ῬΖ. : γῤ. ἄλλοθι δυνατὸν εἶναι καθαρῶσξ. 19 ἀνδρία. 426 τήν... 
γε, 27 ἀνδρίαν, 29 ἷμ ἔπη ΣρΔΙρ, τῶν μεγίστων κακῶν. 80 μάλ᾽, 

Ῥ. 19, 8 ἄλογόν γε, ἷἱπ [00 ΣΩΔΙᾺ. ἄτοπον. 6 πον Δῦονθ 89 

Το [οπι. Π]: ὀ ἮὉ εἶναι ΔΡοΥΘ ἔμ 1ΐη9 [οχι. Π, 8 τὸ", 
ξυμβαίνει, ὃ 1Ἰὰ 6188. 161. αὕτῃ καὶ ὀρθὴ πρὸσ ἀρετήν" ἀλλὰ ἡδονὰσ 

’ 20 ἐντὶ οὗ. 28 ἀνδρία. οὐοῖ ἦν ἴῃ οταθ.} 19 ἀλλ’ ἡ. ἱντὶ οὗ.. 
Τὸ 18 1ἴπὸ ῥοΐοπρα ἐπ6 ποίο ποι ἰβ ὙΤΟΠΟΙΥ δβαὶ σπιϑὰ (0 

] 27 καὶ Ὀείοτο ἀλλαττόμονα ἰδ βαρ αΘ ΘΒ ΕΙΣ ἰπιδατἐθὰ ἴα ΔὮ 
ἤ 

δουεονϊδεΐοσι [01. Ὁζ. 1]. ἄλλων ὁ ἐξι 80 Τιλσα. ἐσδοθα οὗ 
ἀλλήλων. , ὁγιὲσ εἶναι. 

1 ᾿μ κάθαρσίσ. 8 καὶ ἀνδρία πἰἰπουΐ ἡἰ 8 κυδυνεύωσι 
αὐδᾶν ἷμ Ἰδὴο Βαδὰ ΟΥΟΣ [δ ἔσϑοϑϑϑ οἱ ἐδο αἱ εἰπαὶ τοράϊοα, ἩδΒαι- 

φιρεδ' δ. ᾿ 
ΟΥ̓́ΟΣ ἔδιλὶ τδὸ 4 φαῦλοί εἶναι. 8. ὠσφασὶν [50 ἐδαὲ ἀραΐη ἐδ 6 
καδι ἀῦτθου ΜΗ ΠῚ 18 εἰ δ' ὀρθῶσ. 14 τ σομον 1ὅ ἂν. 

11 ἀπολιπὼν [πἰιὰ ΠῚ) 830 ἐτέροισ, ᾿ 



ΟΟΙΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓͂ ΤῊΞ ΒΟΡΙΕΙ͂ΑΝ Μ8. 188 

δ ΧΟ Ύ ἈΝ ΠΣ οτος ἐλύγεν Ἃ ᾿ τισ παλτῷ, ἔστι τιδ' 
οὗτον οὗ μεμνήμεθα. 8 γίνονται. ᾿ 

4 ἴδων. 8θ εἰδῶμεν. 16 οὕτω ἔφη [πίε ΠῚ. ΙΑ 
ταῦ ἀρ ιβοίκ γα οὐραικ μα ἐν νας παν ον Ὑ τὴ 
τὶς ἔτ μου Αϑ γὲρ αοτο ἴδ δας 

δ. ἐξ ἑκατέρον [ἐμοαρὶι ΒΟ, δέδίοα ἑκατέρων] ΒΝ 
ἐν ἈρμνΤ ος ΣῊ γπανυδηγα γ ἐΥ ΝῊ στὸν 

ἀπ τἰρις ἴα εο ἴοι, κὶν ἴα αῆς Τβοικ ο ὶο μιῶς ταῦ ο 
’ῶο καιρίοίοα ἐλαὲ ΠΙ κέτϑο ῆ!ει ἐμία.] 15 αἰτοῦ, 1 μα 
καῖ σὺ, 18 φὴς. 38 ἄρα εἰσν. 36 τοῖν ἴα Ῥοξὰ ρίαοοα, 

18 ἦν μ Στὰ τσ κύσαι ἘΣ κώτα πἰαϑα ἀν. ΔΝ ἡσασιν, τοῦ πὶ , 
δάξανν τάλλα τὰς ἀμαρίνατο, " 

ἴα ὅτι, 10 μένγε 18 ἡμῶῦ. 81 τοῖα εἰ. 
1 Εἶνθῃ ὉῪ Βοκικ. δα τουδὰ ἐν ἴρο πῶς: Ταὶς 
ὙΡτομοὶν ἐπὶ εἰσιν ᾽α ποέ ἰῃ (δ τοῦ, [36 ποιή- 
ὁ Τὰ. πε 

Ῥ 36,1 τῆιδε πήισοι ἂν σκοπουμένωι [80 αἶδο ΤῊ}, 8 μέν σοι 
ων Π βοὰ Τὰ}. 4 μρδι Ἵ μὲν ἂν, ἀοιδ]ο δοοθαξ. 

πῆι σὺ, Β τῆιδ' ἔγωγε. 9 ἀναμνηισθήσετα, 10 γ. 10 
ἀνεμνήισθη. ΡΟ 75. 38. δὲ ἐστιν, γε αὗονο 
δο Πμιο [οτα, Π]1. 36 νὴ δίι, 38 τοιοῦτο, 

Ῥ 37,16 δλλό τῶν [ΒοκΚ. κἰαίου ἐδ τι ἴ πααείη ἴῃ Π ται ρτ.: 
ι εβουιά, ἐοτοίοτο, δ οιαϊειοά ἰα ὅλο οκ!],, 10 αὐνό τε, τῶατρ, 

ἴσον 
τεαάϊος ἡ]ορί δῖα, 18 αὐτὸ ὅ ἐπ] ἐστ Ὧι Τὸ αν. τῶι δ', 
Τοστ, τη, 3 ἰηίο τότε δ᾽, 2 

δον αν οἶδα ὑττν ἐν ἕος ἐδ ἕν, Θαμβμνν 
χοῖσ ἴσοισ, Ὁ. αὐτό ἔστω ἢ ἐνδεῖ τῶ, τοῦτα, ἴσον ἰὰ ἴδιο Ἰαίο 
δαυά, 10 μὴ οπαίεβοά [δο αἴδο ἕα Ταῦ, απᾶ μτ, ΠῚ ἠἀ16 ται, 
ΔΝ ἀλλ ἐστ, 18 παῖς, τυγχένεσ, ϑ ἔκ τε 

8.39,13 τούτων, 19. ἢ στα. [βο αἷδο σ. Π]. " 
ἡμῖν πορδνονω ὑγτων [μοὶ 81. 26: εἶναι, σπι, ΠΤ, πμίο Βρα αἴ 
πώτων, Ἧμο τομᾶμε οἱ ἴδοι ἐπο τοδα. Ὑ}} βανθ ἐο δ ἐο!!οποᾶ ἐ 
φαιίατο οἀμείοπε. 36 λαβέντεσ᾽, τρᾶτα, μὴ, 9: εἰδότασ. ἀεὶ 
Ῥοίοτϑ διὰ βίου οτα, ἴβο αἷδο Ταδ. Ρε. Π) 80 παντελῶσ ἴω ἔθ 
ΓΟΝ 
ὁ. «Ὦ, 80, 3 αὐτὰ πτορξε, ταῦτα. Μ' ρα ὍΣ 

τοῦτό γε, τὰ ἕτερα, ταιτᾷ, θάτερον. οἱ » 
ἢ. 18 τόδεσια, 36. ἄρα. 
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ἂν 
Ῥ. 81, 8 ἅμα οζ.. 8 ἐν ἄιπερ καὶ λαμβάνομν. 18 κι 

τέο καὶ {τι 15 ποίησ ἰὰ Τα, ΠῚ 14 αἰσϑήσεων αὐτῶν [αἱ 
οοσ πο ΕἸ τε ξοσι, ἐπὶ τρδσρ. δοιὰ ῬΟΌΘΌΪΥ Ὁγ τὰ. 3]. 16 τα 
ἔστω. . 11 μή ἐστι, νὰ ἔπ οτρίμδὶ χοδάϊης πᾶ Ῥδσμαρα 

ἔστ. 10 δρ᾽ οὕτωσ, οτἷᾳ. ἀρ, 46 τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ᾽. 
ἐμοὶ ἐδόκει ἱκανῶσ, ταδεᾷ, καὶ ἔμοιγε ἱκανῶσ. [1190 ἐσθ τοδάϊηρ οὗ 
ῬΔδΒδἕΘ ΒΘΟΣΩΣ ἰ0 Ὀ6 καὶ ἐμοὶ (οΥΣ ἔμοιγε) δοκεῖν ἱκανῶς ἀποδέδεικτα 

Ῥ. 83, 7 οὐδὲ Ὁ. ὅπωσ μὴ ἀποθντεσκωντοσ---διασκεδάννύται 
φ ι2 

δ) τοδσυ. δρ. ὧν. ὗπ. 12 ἀλλοθέν. 18 ᾿Αοοοτάϊης ἰο Β6 
9 τη. τοδδ ὅτι εἰ καὶ, "πὶ λίγ Βγπδίοσ κίδίδα ἐπδὲ ἔΠ6Σ9 18 ὯΟ ε 

β 
ἑ, 484 ἀνάγκῃ δὲ 86 καὶ τοῦ, πὶβουῖ ἐκ. 28 αὖθισ αὐ! 
849 λέγεται.. 

Ῥ. 38, 11 μορμολυκεῖα, ἔδο δοδοτιξ ΟΥΟΣ ν ὁγαθϑὰ. 18 ἐξιάση, 
β 

19. ὅτι ἀναγκαιότερον. 321. ἐφηύκάρξε, 38 τοῦ διασκεὶ 
νυσθαι. 80 οὔ ο;ὰ. 

ΠΤ, 84, Β ταῦτα [ταῦτα ἰδ αἶδο ἰῃ ϑίοναθας απὰ ΤᾺΡ.). [0 ἐ 
τὰ αδονο ἔπ 1'Ὡθ. 14 καταυτὰ, 1 μή, πιατα. ἥ. [Π:δἰοαὺ 
11 πιὰ 90, τονὰ 14, 17 «οὰ 30} ὠ ΑἿἈ{ι. ἐκάνοισ, ἀϑᾶ καὶ κὰ 

ἐ ὃ 
8ΔθΟΥΘ ἴῃ ἃ οοπίσδοίδοθ. 380 οὐδέποτε κατὰ ταὐυτά : οὕτωσ ἔφη 
ΣΖΏΔΙΩ, ταῦτα. 

εἰ 
Ῥ. 85,8 οὖν. 7 αὐτῶν": ἡ δἀὰοὰ ἴῃ ἐδθ τηᾶγ. 14 γυλ 

ἐλέγομεν- ὁρατὸν ἣ ἀόρατον εἶναι [ἐ ἰπδοχίοά Ὀθίογο λέγομεν ἱΐ 

ἀὐδατοιξ απ]. 32 αἰσθήσεων τό μὲν, 88 σώματοσ αὶ 
οὐδέποτ. 48 γύεται. ᾿ 

ΠΟ Ῥ 86, 1 πιατρ. γίγνηται, Βατᾶὶν Ἰοβία]δ.Ὁ. δ ἀληθϑὴ. ὅτ 
ἔμπροσθεν. 8 ἃνμοιδοκεῖ, ἀγαδΌτο δίίοσ πᾶσ, δῃηὰ ἂν οτίᾳ. 

Τὰ ὅρα ι δὴ 1ὅ κατάντὰ. ΟΠ 19 Το ἴῃ ἔοικεν 18 οζαϑοᾶ. [ 

᾿Ρ». 81, ἃ. ὅτι δῦσνο ἐδ ΐπθὸ0 ἀποθάνον. ὅ καὶ διαπνεῖσ 
ατα: ἴῃ ἔδο ἐοχὲ ἀρὰ οὐδοὰ ἰῃ ἔδιο τοοῖῃ. ὠΤ ἐὰν μέν [μέν πεῖ 
οδοπεϊμποιεῖγ, Ὀπ ὮΥ Σὰ. 3 δηὰ ἐπ χδυῃ.). 

18 ἄρα [οτἷᾳ. ἄρα]. 19 ὡσφασιν, οτἷᾳ. ὡσφασὶν. ἢ] 
ἔχει. 54. αὐτὴ εἰσ δαντὴν, ἴῃ χρρχρ, ὮὉγ τὰ. 2. [ΤΏ616 πογὰδ, 
δῖδο παοϊϊωρ ἱῃ ΤῸ}.} 

Ῥ. 88, ὃ τῶν. ὅ νὴ δία. 8 καἰγεγοητενομένη. 10 τὸ. 16 εἰ 

κρινῆ, 16 ἀλλὰ καὶ. . 38 Μν Βγναίος ποίοϑ Ὡο τασίδεϊοα 



ΟΟΣΧΑΣΙΣΟΝ ΟΣ ΣῈ 5 ΒΟΘΨΕΣΑΝ ΜΘ 8. 
σὐτέγε, ναὶ ἀοροτάϊαις (0 ΒΘΆΙ, ἐο τε, μα8 οὔγέγε, ὙΉΦ οοᾶ, 
ὧο περοιοὰ ἐο δωνὸ οὔτέγε, "- 
89,1 τρφῆν. 9 δινλαβδομένου. 14 φαμὲν. ἐΐκι 

16 ὦ τ καστα. 19 τε βῦσυο ἐδ "ΐπο τὰ. 3, 841 ἔφδφ, 
αεἷρ, ἔθοσ. 32 ὅτι ὅν. 

Ῥ 40,1. ἕα τως, ἄλλῳ ἢ, 3 ἀπέχοντι, να ἀπ αι ἀτια, [4- 
ὁ ἀιντοῦᾳ ὅτι [οτῖς, στ. 9 μὰ δία, τὸ 

Ἐπαφα ον ἐττα ἈΡΙ τὰ ων κ κα ΤΣ 
σώματι σὐκατὶ τλέτευσηιν τα, ΝΟ πς 

“ΤΣ α, ἀὲ ψσοβε, ἴα ὑδο πες. ἢ λυσηϑθς,ἠ ὀ 15 ὧν ἰαμιοιὰ οἵ 
ἐσων 18 τάσχος 31 ἐπὶ τῶν, 33 πάσχα. 82 τὰ οἷ. 
35 ὑπὸ σώματοσ. δ0 ὁμότροτόσ τε καὶ ὀμέτροφοσ. 
Ῥ. 43,1 εἰσ ἄιδον καθαρῶσ. 3 ἀλλά. 09 κὐσμιοί , 10 ἕνεκα 

φασίν. 14 ἐγκαταδεῖν τ: τοῦτᾷ, ἐπι, 16 τούτων [ΤῸ τούτου. 
38 ταῦγαδ, 36 διαττομένῃ. 

Ῥ' 48, 1 οἱ, τοιγᾷ. ὡσ, 4 λέγεσθαι: ταδτᾳ. λελέχθαι. 

8 ἐλθεῖν [μδ0 .8,1. Ηατο Βοίὰ ἐδιο Απξ. κοᾶ Ταῦ, Βανο διελϑεὺν. 
ἂν οἷα. 16 ἐγέλασε (οί. -»Ἱ τε ἠρέμα καὶ φησίν᾽ βαβαῖ. 36 οἱ δ΄. 
Ῥ. 41, Τ ὀμόδουλόσγε, 11 ἂν οἱ οχα;, ἔδοῃ ἀϑηραίων ἐῶσιν 

ἀνόρει ἕνδεκα. 18 ἔγωγέ σοι. 38 λόγον : ταδτρίηαὶ ποίο ΠΙορίδῖ. 
Ῥ. 4δ, 3 τοῦτ. ἅμοι ἐδόκει. 8. ἤδη, [18 τοαάϊης οἵ σῦς ἐαχέ ἐδ 

ἄμ ἐο Ῥοτείοι᾽α διωεοδαξῖοι.) 38 ἀνάγκῃ. 38 ξύλα, 
46, δ ὑποταθῆι. 1 ὑπάρχειν. ψέμενοσ. 

Ὧι ἀλλάγε ὩΣ τ δράέντσ Ἄρα ϑηροθν Ὁ γολαεσ ας 
ἀατουου,͵,Ο 29. ὠύσίοαι., 

Ῥ Αἴ, 8 ἔσται: ποιῷ, ἐστον Ἱψ ἐκωιφ᾽, οτἰίκαιιν ἐπτιδ, 
ΔΊ ἔοικεν οτἱβίμεγ, τὸ ἡμπείχετο, ἹἹ ἀπόλωλεν ἀπιστῶν. 
19. δήτινοσς. 28 ἀπόλωλεν. 28 ὕστερον τὴ. 1, ομαπρθὰ ἰηίο 
ὕστερο. ἀπόλωλεν, -» οτιθοᾶ, 209 ταύτην οἵα. ἴῃ [δ ἰθχέ, απὰ 
μἀδοᾶ ἰῃ δι τοῦτᾷ. 

Ῥ. 48,1 περὶ τῶν αὐτῶν. [8 Αοοοτᾶϊπᾳ ἐο Βοκίς, ἐδιο παβ. Βα 
φαίην.) ὅ καὶ εἰ, ταῦτα. κὰν, 76 οτἰφιμω!ν ἂν ὑφαίνο. 1 
ξυγχωρήσειεν τα. 1. 98 γενέσεσιν το. 1. 86 εἰ [οτί. εἰ οὐ 4}. 

Ῥ. 49, δ πάλαι ἐδόκου. 9. ἅμεν. αὐτὰ βθονο ἐδ ἴΐπο [Μὲ ἴο 
στα: ἴα Αὐᾳ. μρὰ ΤᾺΝ.}.. 1Ὁ καταπέττωκεν, ἀσϑὲ λόγων ἡ καὶ 
31 ἡ τότε [10], 20 ἀλλὰ, 
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Βα! ΠΝ δἰ τμαεν. ΤῊΣ τοῦτα καπίες 
ἐ ἐοχῇ, κοὰ αἰδοᾶ δα εἰ) πιατρ, 12. ἀκοκερεῖ, 1ὅ δυνάμεθα. 

18 διαφεύγοι᾽ 80 λέγετβι οὐδ' ὁ ἡρακλῆσ. [Δοοογάϊης ἰο Βοῖ., 
δ δείΐοὶο 8 οἵ.) 

Ῥ. ὅ1, 18 τοῖσ ἀνθρωπείοισ. 14 ἡγήσατο. 10 σφόδραμικρὸν. 

86 δὲ ἱπείοδὰ οἵ γε. [1πεἰερᾶ οἵ 38 τοαὰ 31} 38 ἐφισποίμην, 
᾿ ΓΘ. σπά. 

Ῥ. ὅ2, Ἴ οὔτε τῶν λόγων, διὰ ἴῃ τρορτᾷ. οὐδὲν τῶν ὄντων εκἰτγυοὶς 

᾿ ἘΠΣχοῦρὮ, πώντα ἔντα. 10 ἔφη 12 ἴ. τοιουτοισὶ λόγοισ. 
17. τοὺς λόγου: οἵ. ἴῃ ἰοχὲ, δὐἀοὰ ἱ δῖ. 18 διατελῶι. τῶν 
δεόντων. 10 ὡσ δὐδοὰ Δρονθ [10 ᾿ΐηθ δίΐος ἐγώ: νξ οἰκτρὸν ἷκ 

ἴα 00 ἰοχέ. 21 εὐλαβηϑῶμεν, ταυτῷ. εὐλαβητέον παρίωμεν. 

Ῥ. ὅδ, 1 παροῦσιν οεἰρίαω!σ, δ δόζιμ, δ δόξμ. 8 
ἐταῖρε θέασαι. ἢ{ γὰρ δὐἀἀοὰ (1π δοῦταν.) δθουθ ἔλιο 1ΐπθ δίξοσ εἰ 
μὲν. 9 τοῦτόν γε [Ὑ ἷῃ Θγδδ., οτἱᾳ..: ἱ. θ. ἔθ τπι8. δὰ οχί κί 
δὲ, ἔδλο δδῖηθ τοδάϊης δὲ 1. 11 διάνοια, ΙΩΔΙΩ. ἄγνοια. 1 πα- 

ρεσκενασμένοσ δὴ. 18 εὐλαβούμενοι οἵα, ἰῃ ἰοχὲ, δἀοὰ ἴῃ ΤΏΘΙΩ. 
ἐμαυτόν ἴδο 8150 Αὐκ. ΤΡ. δρὰ 1 δμου)ὰ δ ροδθ Π. Ἡοϊπάοχέ ᾿μ5ὲ}} 
δαγα "1ιο υὐὲ Βα υἱοὐταΣ ορρορὶξυι ὑμᾶς, ΜΡ ἐμαυτόν ̓. 

Ῥο δέ, ὃ σϑμάγε. παύεται ἄρα ἀνα; παύετ᾽ 
ἅρ᾽ ἄλλ᾽ . ὅ ξΣξινομολογείτην. . ἊΝ ἢ ποῦν ναὶ ἀεὰ ὉΥ ε 
ἐς λιδηὲ, 11 λέγεται ἶδο τδ. Ἰδοῦ ἢ1|6 Ἰοαδὲ αἷχῃ οὗ ἐέι 

Ἰνεΐῶᾳ ἃ δουχθαοίο οι]. 1Ὶ δλλότι πρότερον. 18 θαυμαστῶσ ὡσ 
16 δόξειε, ναὶ 6 ἤμ4] ν ἰβ οσβεοὰ. 17 ἀλλὰ. δοξάσαι. 19. 
ἦα ξύνθετοῦ ἱ ΟΣ. 40 ἴῃ ξυγκεῖσθαι πῃ ΟΥ88. 421 ἀπο 

δέξω γε(αυτοῦ [σ ἃ ΟΟΥ7.)]}. 2322 ξ 1 ξυγκειμένη ἴῃ ΘχΔ8., Β0 δ͵60 ἐ: 

ξυντεθῆνα. 238 ἀποδέξει, 34 αἰσθάνει. κα ἰα ξυμβαίνει ἴῃ ὁζαι 
46 εἰδόσγε καὶ. εἶναι δὲ. εἶπ αἴαδ6’ιὌ 38 δ ἀπεικάζει. 

Ῥ. δῦ, 1 γίνονται. ἔξυνίσταται ὨΟΙΘΊΩ. 1. 8 ξυνέσεται. 

ξυνωιδῶι τα. 1. 6 ἔφήσι οὗ, Ῥεσβαρϑ οτίβ. ἔφη οἱ οὔ, ἾῈ αἱρεῖ, 
ὃ ψὑνχὴν, οεἶφ. γυχὴ οἱ γνχὴ. 11 «δίῃ τοῖσίδαοοιτ, 13 ξώι Ὁ 
φιδα τω. 1. 18 ἀλαϊζύσιν. 17 ἐρρήθη 10 τοῦ ὅ ἐστι 
δά τί δαὶ, ἃ οοττοοσίλοι,. τῆιδε δοκεῖ σοι ἁρμονία, ἢ ἄλληι τι 
ξυνθέσει [ἢ ἴχι 6τα6.]. 28. συνέφη. 80 ἕ 1 ξυντοθεῖ ἰῃι Ἔχ 8. 

Ῥ. δθ, 1 ἁρμονία ἴῃ ατῶ8., ῬΟΣΏΔΡΘ οχἱζ. ἁρμονία. 8) αὐτῆι 
8 τῇ δον δ Ὀυεχοοϊίου. 8 ἡττῶνται εἰφῦν, ἸΩΔΙΩ. ἧος . 10 κι 
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ατἷξ. ποῖ 16 οὖν θεμένων. εἴναιτιτίσ, τοιτᾷ. τίτισ. 30 ἄλλ: 
τῶῖτρ, καλψι Δ ἐωγ, δῆλον δ᾽ 36 μηδ᾽ ἥττω. ὦ 

δἴ,1 ἄλλον μὴδ᾽ ἧττον. 8 εἰ δὲ 8 
ψτν τοο λας ἤταν λα ΓΕ τ 
ὕνχαὶ. 3. ἣν οἷα [οὐδοὰ ὑγ δο οδϊέοτα “τότ Βίοδαϑαι). 
πρρμορ, 28. δαὶ δοετ, 36 ἐνγχωροῦσαν,  οοττ. οἶτὦ 
Διὶ δεντωυμίνην παϑέμασι' λέγω. 38 ὡσεὶ καύματοσ, ταῖτᾷ. 

3 ἂν στε στ 
πίπαπε. 38 παϑῶ νος 8, ἡνείπατε. ταλλ ὥῖτε, ταϑημάτισ, 30. φένει, Ῥοῦιορε 

Ῥ. ὅ9, 3 τί δαὶ οοττ. δ᾽ ὡσπαραδέξαν αἷο, ἴα ταιτρ, ὧπ, Ἵ 

πάνν μὲν οὗν. 9 ταῦτα. " κθθλοντα ἄδεσθαι, τεατρ, λέγεσθαι, 

1: λέγεισ. 1914. ϑάρδοσ θαρρήσει! 31 καὶ Ε: 
ποίαν τς ΚΣ ἐρρ οἶτῖνς ᾿» 

Ῥ 00,3 φῆ. 4 προσήκα, ὄ μὴδ,  ἠᾶδιαφόγοι. 
16 τάγ. 1Ἱ ὁσν λέγηι χρίσὶ 181. κέβησ΄, τοιτᾷ." βού- 
λομαί γος, ὦ εἰβησ, ἩΥ τα τὸ ὧν 31 εἰδέναι τὰσ ἴῃ ἐταε. 

ψἰϊα, πιαὶ ὑτοοοᾶοα [π᾿ ἍΝ 
Ἢ ἀρρτεῆας Ἔ ἀδεκρδις 5 εὖ 
Ῥ. δ᾽, 1 Το τῦδ. Βα οὐρανόν' . 

8: δότε ἄκοτ' ἘΡΠ ΩΝ ως ἀιόταΣ τς ὃς 
ὅστε ἀπέμαθον ἃ πρὸ τοῦ ὥμμην εἰδέναι. 10 αὐξάνεται. . 18 προ- 
᾿γωνῶνται, τοιτξ. προσγένωνται. ὀστέα. 1Ἱ οὕτωίτότε ἰα ατεαις 
ὀπὶ, οὕτωστότε. 19 γὰρ κανῶδ. 8. ἵτπῶῦ. 38 πλέονα. 
ποδάρι 34. ὅμισν, 580 νὴδία. 37 τοῦτὴν αἰτίαν, 38 ἰπ 

8,» δ ξύνοδοσ τα. 1. τῷ λι Ἴ αὐτὴ 
ο ῥραν ᾿δξια ἐρν νου τας, ἘΧΟΧΩΣ 25 

ΝΞ  Ε 18. ἐνυγῥσεοτοσ. 
36 αὐτῷ, 836. τροσήκευ, -ν κἀδοᾶ Ὁγ τα, 3, 39 περὶ ἄλλων. 
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Ῥ. 63, 10 ἐκεκδιηγήσεσθα. 11 ἀποφαίνοιτο. 13 ὑποθέμεν, 
19 αὐτοῖσ αἰτίαν. 86 ἦ᾽ [κ66 Ὁ. 1, 16. 26 ἡιδείην, 

Ῥ. 64,8 ξ ἴῃ ξύγκειται 8 οοξτ, 9 ὀστέων. ἐστυ. 12 αὶ 

ξινέχει ἃ ΟΟΥΤ. ἐἑἐωρουμένων. 18 ἱστέων. ξυμβολαῖσ τὰ. 
24 ξ ἰῃ ξυντείνοντα 8 ΘΟΥΤ. 10 ὃ 'π ξυγκαμφϑεὶς ἃ. οὐττ. 4 
ἐγώιμαι ἴε ΒΒ ΒΟ4ΠΘΏΕΪΥ ἰπδοσίϑα ; ἰὰ 2.9 οἶδεν Ὁ]αδϑδ ἐδ 125. Ὧι! 
ἐγῶμαι, πππ1688 οὗιοῦ σοδδῃρσθ ΔΥῸ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ δἰδὲϑα]. 

Ῥ. 6ὅ, 3 ποιώάδ [οτἷξ. ποιών]. 4 ἃ» οἱ. 6 ἄλλο δὲ ἐκεῖνι 
τρλῖς. ἄλλο δὲ ἐκεῖνο ὃ ἄνεν οὗ τὸ αἴτιον. 9 ὀνόματι ἴα ἐν ἐ}! 
Ῥιατῇ. οἱ ἴδ6 ἸᾺΡ., ὄμματι (6 Βοάϊ. ὙΠῈΕΠ σοοδὲ σ:. 58. λ 

β ε« 
τιστον αὐτὰ τιρῆαι [βέλτιστον αὑτοῦ ΤῸ}.]. 18 ξυνδοκεῖν, 5 
ζω. 1. 18:1. τὴν τοιαύτη ἰα ἔδο Ἂ οὗ ἐπο 128. 2. 

Βοκῖκ.. εἰδίϑθεβ ἐμοὶ ἐδ) ΣΏ8. [86 αὐτὸ.  [οηΐξ. ἡ], ἐῃ ΣΔΤΩ 
ἂν ἄλλω ἦ τεπραγμάτευται. 28 παύσας 84ὅ δ᾽ ὁσ, 5. ΒΡ 

ῬΑΣΘΙ πὰ. 1. 28 σκοπούμενοι", ΙΑΔΙΒ. πάσχουσι. ἔνιοι τὰ 

ΣΏΔΣΩ. διότε. 80 τοιούτωι, ε Βυ οι ΘΒ ΪΥ ἑποοσίοα δίϊοσ το. 

Ῥ. 66, 6 ὦσ, τοῦσῷ. ὦ. [1Ὸ ὃν δἀἀθᾶ ἰῃ δδιῶθ 1:9 ἴω τοδσᾷ. ὮΣ 

. 8 οἷὰ μρηᾶ [οἵ. ὑσ. ΠΠ. 18 περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὄντων. 
16 ἄινδε. 17 ἀεὶ " καὶ, ΤΑΛΥΙῸ. τε. 21 τὴν αἰτίαν [πἰιβουϊ τε]. 
49 καλὸν", τσὶ πλὴν αὐτὸ τὸ καλὸν, 80 οὕτωφσ. 

ὅνι 
Ῥ. 67,1 γιϑώσκειν. 8 ἣ χρῶμα. θ ἢ ἐκείνου [νἱξπουὶ ἡ]. 

Τ ἄτα «ἀὰ. ϑαίατο ὅπῃ ἰα εμο ὑπαὶ, μὴ πάντα ἴῃ 

ἴδιο βαπὰᾶ. 14 τὰ καλὰ ἢ καλὰ, ὃ ἄρα. 18 ἄρα ἀποδέχοιο 
ἐπέιμσα ἐν, π|ϊοῖι Ἷὰ αἴνο στον ἐδ Π ἀνὰ "} ἜΚ[κ[ἽὟῆΟό μὲν Ὀοίοτο 
μεῖζον 8 οἵα. [60 δ160 Π' πα. 1]. 

Ῥ. 68, ὁ πάνυγ᾽ ἔφη. τί δαὶ. (ΔῺ οΓα6. ἷῃ ἔδο 1Δδὲ ποσὰ. 9 

μεγάλα ἄν, οἰόμεθα ἱπειοαὰ οἱ οἶσθα. 1ϊ μετάσχο. 17 
΄σ΄ 

τοῖν ἑαυτοῦ, 111. σὐδεδιὼσ, τοοσᾳ. σὺ δὲ ἀ118 τὴν ἑαυτοῦ. 
69, 9 ἔ οεὶᾳ, ἔδοξεν. 18 ξυνεχωρήθη 8 ΘΟΣΣ. 

στα θμγχῃ 41 δ  ουα 

νγγραφικώσ τὰ. 1. 4 ἐννέφη οοττ. τα. 1. δὲδ, 
9 δια ἄχα 4 32ΔῪ Ὅο ΔῺ ι ΒΌΡΘοΣὶρὲ, ΟΣ ἔδι6 " δαὶ ἐν ἰῃἐθηἀοὰ ἰο 

6διιϑοὶ ἐδο ε ἑῃ ε. 181. ὅσσέρ εἰμι. 14 ἐκεϊνοσδὲ " τετόλμηκεν, 
παθσρ. ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκεν. 16 ἐκ [ρϑεῖιαρα οεἶς. εἰμὶ δ]. 

17 οὐδὲ εἶναι οὐδ᾽, αἴτιον ὅπερ. 838 ὑμῖν. 409 ἀπομνημένευκασ 

[«εἰς. ἀπεμνημ.}. " . 



νυ δε ὧδ ἀλέ Ἀν Δ Ἀξθς οὖν 

: πρλτς. ὀριστεὰ. ἀντὶ ὁποτακτιζ. 
τ ΣΎ ΞΗ ῪΝ ΓΤ αι 
δὐνοποοῦτίν ἔοενα στεα κοὶ μά μος, τθίηριμολᾶι δατῳ. κεῖται 
οὔτι). 18 ἄρα. 14 ὁαντῶι τὸ ἐναντίον ἔσεῦθαι. 30 χιόνα 
φὔσων 48 αὐτὸ᾿ᾷ, 38 τολμήσεω, οί, τολμήσειν, πιατῷ, 

. τολμήσεν, 317 ἄρα. 389 ἀντοῦ, Ὀτοδί δία δια έρασαα, ἐμπα: τ 

Ῥ 13, δ ἄλλότι" δ, τῶιτᾳ. καὶ ἄλλό τι, 9 δ, 11 οεᾳ, 
τότοῦπερ-- 13 ὅπερ. 18 πεμπτὰσ, τλλΙᾷ. πεντὰσ, 10 οτἱρ. 

ἔστο. 81 ὅντ΄. 42 τῆι ἐν αὐτῆι οὔσηι. 36 'τομέναι; 
ἍΤ ὁὰ (εῖα ἀν, πα ἰὸν 

ν ἴδ, 1. ἀν ὁ ἔτι ἴοοττ. Ὁγ Ἰαὲο βαιά), 3 ἀναγκάζει αὐτὸ 
σχῶ. δέά. Τὰ τ ἐκίρεκθαι ξεῖς {ῦιο ἀὶα ἀρεοὶς 
ΔΒ ἀμ, 30 ἀρίδι, πατῇ, ὅτας ἧς ὀἠΞ) ἀνεμιμήμσιον. 
85 αὐτῶ, 36 οὐδὲ᾽ τὸ ἡμιόλιον, τοτξ, δὴ, 37 τοιαῦτα τὸ 
[6τι2.}. . 

ΟΊ, 14. ἔτη τε καὶ ξνδδοκεῖσοι : οὕτωσαι--, ἐῃ τρατῷ, (δ βατῶο 
πἰξὰ ἀτασηδοὰ ραποίακέϊοι. αὶ ἐπ ξυνδοκεῖ α οοττοοίίου, 6 δὲϊ, 
Ἵ ὁρῶ, οοττ. ἐπα Ἰοὶο Βαυᾶ, Β ὃ ἂν τί, 10 ὃ ἂν (δ κακία 11 
διὰ 132). ἢ τί ἀρ ΟΓΟΙ ΤΏΘΓΕ. νοσήσει " οὐκ ἐρῶ ὅτι ὃ 

Ῥ. Ἴδ,3 ἄρα. ΤΟ θερμὸν, αἱ Ῥορίπαιϊπᾷ οἵ αὶ 10: χριστῷ. ἕπ 
Ἰδῖο Ββαυὰ ᾿ϑελ “ 1 ἐδ 18 ὡσαύτωσ. 18 πχυνοον ἐδ δα ϑ“ 
μι ὸ τὴν τὸς δα, αὐἰθααῖν τρτὰ, μικῷ᾿ τὴ, πεῖς τὸ 

μ“μ ἥν 8 εἴγε εἰ τό 1Ὸ ἐστι πὴ δῷ 
μμω :2 ρα Ἂ ἐστον τ ἀσταν, Σ φὐὐκοϊαοιιν ἀναλαα, 1 

ἀποθνήισκι. 84 σιμμίσ. 88 ἔχω ὄπι. 

Ρ. ΤΊ, 1. ἀτιμάζων, τοῦτᾳ. οὐκ ἀτιμάζων, 4 ταῦτά γε, Ὑ- ἃ ϑοττ. 
ἦι ὁταβΌΓο, τ ομδηρθᾶ ἴο γ. “Ὁ διήέλητε ἴτε ἰδ ὁταδ, ὑΐ 

ἀλολουϑήσενε [διαὶ τε ἃ δοετ. ἘΚ τὰ 1} 
στιν 

ἴα 6τι8.. 13 ἀϑάνατόσ ἐπιμελείας. 1δ 
ΒΥ ΤῊ ΕΠ 1Ἱ ἀμ. 9 ὃ. ἀροῖς 

ἦα ξνλλεγένταν ἐπι ἄτας, ἠ 0 δὲ ἐκείνων. 
δὲ 

ΞΡ ΝΣ αἴνοτ ἔδει α ΒΙέρδς ἐταβ, οὐ γάρπουαισ [οτῖρ, ποὺ τίσ ̓]. 



10... ῬΗΔΕΡΟ. 

9 ἡ μὲν τοσμία. 11 δ' 40 ξιωνέμπκοροσ, 80 Ὧδτὸ ὉΥ 1. 

45 ὧν ἐλθώτω. 8ὅ ἢ Βοῖο Ὁγ τι. 1. 86 ὅσων, τολτᾷ. Μι 

Νἱκοοιὶ οἰτνοοά. ὥικησεν. 81 γεοῦ, ΟΥ̓ ΘΙΏΔΙΙΥ εἰσὶν. 81 τοί 

Ῥ. Ἶ9, 1 οὖν ἂν, 8. δδέγ. Ἶ ὄκ((Ὁ ἐξαρκεῖ, οτἱαίῃαὶ 
«Ὁ κἐξερκαῖ {7 ἀκιοίοα ἐλ «πὰ οἵ σα! 56 αινᾷ εἰνο δοριειαίαᾳ. 

οεἰρίπα!γ μὴδὲ 1 ἱκανή τ ναι αὐτῷ 
ἰουίἰπεῖ)ν ἦν ψρο Ἰθμμκ Ἢ ἘμάΟ αν ἦν 

Ῥ. 80, 1 ἐ Βατο ;ι. 1. δ᾽ οἵοιτόγε, Ὁπὶ οΥἱσἴ 8117 οἵοιγότ, 

μὐδέπώποτε, οὐ. 12 16 τὸ δὲ "εἶναι ταυτόν. 1 
οὔ τὰ οτἰριοαὶ τοδάϊας, 19 δώτων (“ οὐδοὰ Ὁγ Ἰαὶο παιᾶ). 

8ι τὸ ἀληθῶσ φῶσ, τοισῃ, ἐληθυὸκ ἡδη. 30 ἄμμοσ. 

Ῥ-, 81,1 καὶὶ γῇ ἦι. 8 πολλοῦ [[οΣ πολύ] 4 λέγειν" ἄξιον 

πρλτρ. “καλὸν κα, ὅ ὥσ:ιμὶμία [πμ- ἰα ατι5.., 10 αὕτη--ἥτω 

[« ἐπ ̓δἷο μον]  [1Ὀζ. θεώιτο ἀτυτονΝ ὥσπερ ἴυν ἴῃ ὁταδ, ΤῈΘ 

ξοδυῖς "᾿ ΒΌροΣβασὶ 6 ἃ -ἰ ἡν, 560 Βαεί. ΕΡ. αεἱξ. ᾿. 166]. 13 χρώ 
μασιν. 18 ἔνγκ.ν ἔ ϑοχτ. ἔτι βϑϑῖηδ ἰ0 ὯΔ ὈΘΘΏ τὶ οτί ἰδῇ. 

1 χρώματ᾽ τι παρέχεται, τατῃ, παρέχοσθαι, [αι οἰ Βαυάὰ, 38 

ἷπ ξυνεχὰσ θ0ετ. 84 ἀνάλογον. δένδράτε καὶ ἄνθη, τοιτῷ. ἄλση, 

80 ὅτι δό, τοιτᾷ. μὴ. 

Ῥ. 88, 4 ἐννερρυηκότων, 50 ΒαΣο τὰ. 1. ᾿καὶλίθοισ καὶ γῆι, τιδτῷ. 
46 

“τοῖσ. ὅ ζωιοισ. χρυσῶι. 10 ἄλλάτε. 
11 860 ατἷξ, ποὶ. 1 τὸ ὕδωρ τε καὶ. 17 αὐτὴν 21 περ 

ἰδ . δ ΔΡΡΑΣΘΩ ἀφέστηκυο. 838 ξὶῃ ας 
ἀλατι γρυθαι α 56 ἀρζχθει, γλατα, ἀκωράνθαι. δὰ ἔννουσ 

Ῥ. 88, 11 στωότερα, οτἷᾳ. στενότερα. πέομοι πολοΐῃ, 

ἁινάων, ἐξ α γαῤλκυ χα δερβόηνι δ ϑαρα σρέρον ἴα οἱὰ 

ἐκάίσγονσ, 80 ἀκρέονσιν δον διασ. 

᾿ ἐστὶ, οτἱαἰὨΔἸγ ἐστὶν. Ἃ4 αὐτὸν, ὄὅ ξυνέπε. 
νει ἶο δι εὐ δὲ 50 ματο ταὶ 1. δῶν 
ΤΏΔΣΩ. ὁρμῆσαν. ἘΣΩΣ 22 “δὶ [ἰ ἐμ ὁζγαβ. ὶ 

δοεσ. Ὦγ οὐὰ μαπᾶ, 34 κατωτικρὸ ἡ ο 835 παντάπασιν. 
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αὐφαεὶ τοῖος, 30 ἐνεὐτεσγὰρερόσάμφ:, τοῖτβ; προσγὰρ ἀῃ- 

Ὁ. 85, 8 ἄνα, παρ, ἄτα. τ δ ὅσο. δῖ, δωτίοσ. 
τῆρι 1 ὕω. 18. Εἰα ἔνμμεγ, οοται, 850 ἐν ἔτι ἐσυμα- 

ὥονσιν. ξ αὖ καταντικρὺ [αταα, δὲ Ῥορίκναίπα οἱ 

ΑἸἰαο, " οῳδοὰ Ὁγ Ἰαΐο μα) 386 ἦν σαι, 39 λίμνη. 

4 11 οἰκοῦσί οἰκοῦσίν Ὁ} » ϑὰ εὐ ἐπε δ έννυσες κοῦ (Ὁ γε ἴασαι, οεῆᾳ, 

» 87, 1 ἀξοβαίνουσι. 8. καὶ ἐκάθα. 10. ἐπὶ γῆσ. 18 
αὔτα [δ ὁτα, αβοντα ἐπιαὲ ἐδ) οείφ. τοβάϊτιᾳ πταὰ τοιαῦτα. 

32 ποκα 

88,10 γάβδη. 14 τίδαὶ (οοττ.. ἐσιτλλεῖ, 16 ποιῶμεν, 
ναι οείρίκαῖνν πομῖμεν. “ΤΣ στῶν νὰν Ὧν 

Ἴπυταα 50. αὐτῶν Ὁ ὮΣ ΟἿΣ ΔΑ ἴα 
φηὦ 

6τι2.. 38 οὐ πείϑω ἀνᾶρεσ. 39 οὗτοα σωκράτησ. 

φορᾶσ, κο Βοτο τα. 1. 39 ἀμιεντοῦ ὑϑον ἐστ 
τα]! σ, ἘΚ  ΤαΣγ Ἰαύο Βατιᾶ}, 

90,3 ἴα μετὰ, 8 »» ἀμ γα τ, το ἐδ ττγ μὴ κατας 

Ῥοῖοιν 30. Ἅ0᾽ λώϊστοσ, τῶρτῃ, λώστοσ ἴῃ 
ὡλ' δ: ἀλλάγε. 86 ὅροσιν 38 ἔβαν 
ΕΥιαλας πιναἊ επγντον ρας ΤΉ προ 

πο πληο χ΄. ἐρρίνν. ΒΟΓΟΣ ΤῊΝ 10 διδίσαι, 

Ῥ 95, 1 κεπτοιύγα οα πεχωκότα, οεκεοὰ ἔτοαι πενοκόγα. 3. 

ἀν ἔωθγε ἔίαι καὶ ξυτοῦεστάκται. δ πρότεροῦ [ν ἰῷ ἰλὺο Βεπᾶ), 



19. ΄᾿ ῬΗΔΕΡΟ. 

10 κατέκλαι : 3 σε [α
τρ8. νοΐποοι α διὰ σ} 13 οὐχήκιστα [οτὶξ- 

οὐχ ἥκιστ 33 “εἶ κιὼν, τοιῖᾳ, καὶ ἐπανιὼν ἡμῖν αὐτοῖσέπεδεί: 

κρυτο,. 38. αὐτοῖσ οὔα. 'π ἰατί, σγγῆντο [εἰ
ο, ποίδίαβ ἴα τοαν} 

.. 38, δ εἰ ξινέλαβε 6 60εξ. στόμα καὶ [πλίπου 
τεῖ, 



᾿ ΙΝΘῈΧ, 

{Π|ιο ϑαμιθοτα ἀδποίο ἔμ ραβοα απὰ ἰίῃοα οἱ (0 ῥγοβαιὶ φάϊιίοω.] 

ἅμα πῖλιι ακόμη αΝῊ δ, 
ἅμα--ἅμα 19, δ. 
ἀμήχανον ὅσον 81, 10, 
ἀμόθεν ποθέν 82, 12, 
ἀν πὶ μὰ πηροτίθοι οσ Αοσίδὶ, 

1,0. 

ἄν τι ἃ ἰαξατο, 1, 36, 
ἄν οτοϊξιοᾶ αἴτοτ πρίν 9, 18, 
ἄν τορθαϊοᾶ, 94, 28, 

ῥιατ, ῃ. 

13,9, 
ἀγοβαπο τι 88,10. μ 
Δλδοοϊαιμῖα, δὸ, 8, δῚ, 38. ὅθ, 

ἀνθ) 
ἐνήστασθοι εἶν τι δδ, ὃ. δ0, 30, 

ΣΝ “(0 ΣΩ͂Ν 

ἀλλ μον 53, 8. 68, 27, 
ἄνω καὶ κάτω 88, 21. 
ἄνω καὶ κάτω στρέφεσθαι δ, 8. 
ἄνω κάτω δῦ, 34. 
᾿λοτίδι ἱπβῃ, 16, 36. 18, 18. 
᾿Αοτίδὲ, Ῥαχρδίρτοδιίο, 20,21. 84, 

τία μή 30, 36, 
ἁπλοῦ: 8, 28, 

18 
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ἁπλῶν Τῦ, 18. 
ποδέχομαί τινος δέ, 81. 61, 38. 
ἀπορῶν (μδυΐδοαὶ ἐδιτα), 13, 

ἀπέρρητα οἱ ῬΕΠοσορδοτα, 9, 3. 
ἄρα ἴα ἰρᾶϊτοοῖ αμοδίοιε, 232, 6. 

οοστϑοὶδ ἱνοὰ 

Ατείοῖο: δι νος αν ττ, , 7. 83, 36. 

ρος δι} Ῥατ ϊοῖρῖοα, 8, δ. 
ἄρχοντει-- ἕνδεκα 32, 
Ἀεγιδοίου, ὅ8, 21. 
ἀσχολίαν ἄγειν περί. τινοι 1δ, 8ὅ, 

Αἰέτδοίίοσι, 13, 1. 16, ὅ. 78, 13, 
αὐτὸ ἰὰ Σαΐοπεοο ἐο ἃ ζδιιϊηΐινο, 

4θ, 1), 79 
αὐτός " δὐαίταοὶ, 47, 16. αὐτὰ τὰ 
ἴσα 81, 15. 

αὐτός ' τολαπάδηι, 88, 6, 
αὐτός-ε μόνος 11, Ἴ. 88, 6. 

αὐτοῦ ἐκεῖνον -ἰ ἑαυτοῦ θ8, 99, 
αὐτῷ ἐμοί δΆ, 4, 

κανία δ0, 11. . 
ἰπγφμανομα ἢ 10. 
βούλεσθαι οἱ 51 ἑποσιϊΐτοδίθ οὗ- 

ὶ 12. 
δοΐλοσδαι οὐασῖς τ ὁ αἷτὸ 

τἰλου οἵ, 8, 14, 

Ὑὰ ἰὰ κα οραίηβ οἰκαφο, 19, 

“γέ ̓αιρμικοίανα, 80, 10. 
ὥσολεῖνο οἱ ανο, 1, 9. --οἴ ομᾶο, 

ΙΝΦΣῈΧ, 

Ῥρμῖνο οἱ χοίβεαῃοο, ὃ, δ 9,9 
δέ τοροδίοα, 87 11, 88, 18. 

ἡ , ἃ. 
δή τι: 77, 41. 89, 4, 

μαι 17, 20. 

διαγράμματα 46, 27. 
διαδικάζυμαι 77, 28. 86, Ἶ. 
διάκειμαι Ὡοὶ ᾿Ροδαίδ]θ [Ὁ 

δυυϊπποίίνα, 48, 19, 
διαλείπειν χρόνον, 02, 19, 
διαμάχομαι 78 
διαμυθολογῶ 21, ὅδ. 
διαπραγματεύομαι 88, 3. 
διαπτάμενοι δὰ “μένοι 42, 36. 
διασκεδάννυσιν Ὡοὶ Ῥουδὶῦ!]9 88 ἃ 
δ]. 33, δ. ο δἷδο διασκε- 
δάνννται 82, 10. κι, 

διαφερόντως ἥ 44, 
Ῥϊοίδεῖνο ἔοσοο οὗ τοσὺδ, “, 10. 
Ῥοῦθῖθ Ῥεοροαϊξοηβ, 17, θ. 

δαυτόν -- ἐμαυτόν δ8, 18, ἑαυτούε 
εΞ ἡμᾶς αὐτούς 88, 327. 

ἐθέλειν οἱ ἱπδυϊτηδίο οὐήθοξΐα, ὅ, 
426. 70, δ. 

εἰ τοροαίοὰ, 17 
- φῇ δὲ μή ' οἰβδοτείον, ᾿ 11, 17. 

εἴεν 88, 

εἰς καλόν 8], 48. 
οἰσιέναι τινὰ δ, 9. πὶ ἃ ἀδίΐνο, 

ρα 
ἐκεῖ ἴοξς ἐκεῖσε 8, 13. 
ἐκεῖνος Τϑρίδοορ ΟἾΔΟΣ ῬΓΟΒΟΌΣΣ, 

6, 19. 1δ, 24, 
ἔκπλεως κι 20. 
ἑκὼν εἶναι Ἷ, δ. 87, 38. 
ἐλλείπει τί τινος 27, 11. 
ἐν ᾧ " τ Δ110,᾽ 16, 11. 

ἐν ἈΚΤΉΝ ἐῆν 18, 25. 

ἐνδεῖ τί τινος 238, 10. 
ἐνδέχεται τ δ Ῥοοεΐν]ο, δό, ὁ. . 

εἶναι 



ΟΝΡΕΧ. 106 

ἘΣ} τῆνον σον τυ ἢ 3... δε 
ἴδει; τοοία) ἰδ οι, 5, Το ΔΛ Μδ οο Ἀ) 18, 

οἴ. 81, 34. Ἱερόε ο. αι. (4, 8. 
Ἑραμαϊοραὶε, 37, 31, δύνασθαι 60, 1. 
ἐπαχθής 4,1. ἱκανῶς ἔχειν 33, 19. δοταρ. δδ, 1. 
ἀπαλὰ τὰ παοσας δά δ ἱκανῶν τα! 38, 16, ἀκοδέδει- 

αἴνον Ῥατέϊοάρὶ κται 51, 
ΚΣ ΎΦΑ Σωροιίοὶ αροᾷ ἴα τοίατεηον ἕο 

ἃ Ῥχονίουβ ἀϊεσαξαίοι, 
ἀπατα ἰα ἐλ γϑμαο οἱ ἔτασα δὲ 86, 19. 48, 4... 

Ιαβοϊθνο ἰα ἐδο ἀρέίνο. «Ὧδε ἃ 
ἐκάρχομαι (οι), 49, 18, τθρθοιὶ, δ, 34. ' ἐπ δ ἐδ δὲ, 
Ἑροχοροείε, 8, 11. 38. 31, 34. 33, 10, 
ΠΝ ̓  ἰῇ 35 δες δι, Ἰηβηΐεῖνο ἴῃ τς δια ίανο ἂο- 

88, δ. 13. " Ταδοίεῖνο αἶα ὄγς Ἴ1,1, 
ἐπέχομαι 93, 38, Ιαθηϊεῖνο ἕω 5 
ἐπιεικῶε 8, Ἧ, 1. 
ἀπιιλεὸν ἦς ἀο Ο Ἰόλεων δ0, 31. ὡ αι. 

ίσταμαι δοφυδίτιίοα ἱστορία φύσεων 
τὐμ, 1, 11. ἴσων ἴῃ ἀοβηΐ!θ αϑαττοῦε, 1 

ἀπιτθλε θὲ, ΕἸ -- 19. 41, 16. 4 
τἰσῴρα: δ ε τι ἵν 8. “89 13, ΡΝ τ ὙτῚ 

ΤΊ, 18. καί ϑοττοϊαἰήνο, 13, 38. δ1, 16. 
ἔρχομαι ἐπιχειρῶν 66, 18, καὶ ' κηὰ τοοσϑονος, 3, 37. δ, ἃ, 
ἔστων ὥστε ΤΊ, 38. κἂν εἰ 34, 33. 30, 20, 
ἕτεροι 8, δ. κάπετα δέ, ὃ. 
εὐθύφ πῖθὰ ρα οίρίοα, 30, 36. Οα8θ6; ἐπὸ τοτδα οἱ ἀϊδέτσωΐ 

30, 9. δ8, 14. 
{ον ΚΟΥ ΤᾺ ΠΣ Ἀν 

δέω πίθὰι ἃ βοιίεῖνο, 8, 16. 

φδητι ὅδεω 11, 31. 

ὲ οὐ ἀριθμοῦ Τὰ, 18, ἡμσνι τῷ ἐραμοῖ τ, 
ἥτοι--ἡ 80, 1 

φάαστα “δα Μρλιιατεκκοαα," 

θαρρεῖν θάνατον 48, 47. 
θάτερον -α τὸ κακόν ΒΊ, 29. 

Ἴι. δ. 
τοσιδρμοσίοαὶ τδὸ οἵ, 
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λῆρον ἀποδεικνύναι τι 34, 41. ὀλέγου 87, 10. 

λόγο: διὰ μῦθος: Ἷ, 16,. ὅλῳ καὶ παντί 86, 9. 
ὅμως: πὶ ἃ ρατίϊοὶ ρῖο, ὅδ, 24. 

μᾶλλον πὶ 8 οοτωρασαέϊνο, 86, ὅπω: μή δίϊοχ νοχῦθ οὐ ἰοασίῃρ, 

11. 41, 31. 42, 22.. 
ἃ Οτᾶοι οἱ ποχσάβ: ρζοροδίἐἰοῃ διὰ 9. 

᾿κῶλω τὰϊι ἃ ὑσοϑουὶ 1πϑη, 32, 

μεταὲν ονωσι: 80, δ τε ὡσις 89, ὅ. 

ἀατίρχοβαι, τοοϊαφδιοεϊοιὶ φαῖδὸ 
89, 26. 

μέτρον ἱκανῶς ΟἹ, 18.
 

κὴ τραι κ ὠμός ΩΝ 14, ὅ {. ε---μήτε---μ 

κέρε  ς τίν μηχωὴ μὴ οὐ 30, 3. 
ὅλογος ὃῦ, 

μόνη καθ' αὑτήν 117, 6. 

μονοειδές 8.4, 11. 

μορμολνκεῖον 88, 11. 

μουσική ΞΞ 1, δ: οἵ. 

νοῦε: κατὰ νοῦν 08, ὅ. 

νῦν δὴ 8, 11. ΤΊ, 1δ. 

δοιϊενα, 14, 19.---ῬΓΕΡ. διὰ 

τ πορδέοι 21, 17. Ῥοοίβοι οἵ 

ἔφη 81. 31. 38, 21. 
ὃς ὧν-- ἐάν τις 18, 18. 

ὅτι Ὀοίοτο ἃ ἀἰτοοί βρϑοϑοῖ, 1ὅ, 9. 

οὗ μή πἰξὰ 6 δανἠπποίίνο, 1δ, 18. 

οὗ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω 42, 11. 

οὐ πώνυ 66, 7. 
οὗ μόνον γε Τ, ὃ. 
οὐδαμῇ οὐδαμώ: 84, 18. 

οὐδαμοῦ φαίνεσθαι 34, 21. 
οὐδείς αἴϊον μή 80, 34. 
οὐδὲν ὅτι οὐ 81, 80. 
οὐδὲν δεινὸν μή 423, 22. 

οὐδέν "Ὡοὲ ο.6 Ὀἱξ,᾽ δέ, 8. 

οὐσία " Θαδοιρέΐα,᾽ 14, 10. 

οὔτι 88, 28. 

οὗτος οἱ οὐϊ᾽οοὶα [ΑἸἸπρ πρᾶον 

ἐ8ο δοιβοδ, 37, 37. 80, 3. 

παντὸς μᾶλλον 70, 19. 

πάνυ μὲν οὖν 89, 11. 

παρά Ἴ4, 4. 16, 22. 
τὴν κεφαλήν 70, 38. 

παρατίθεσθαι 14, 2. ᾿ ᾿ 

σαρίστασθαι “ἴο ΔΡροδσ, 3, 13. 

Ῥασοροσωδδὶδ δῦ, 17. 

Ῥοχίοοὶ υοοὰ οἱ ἐδ ἐχοτοοᾶϊοϊθ 

ΦΟΘΌΣΤΘΩΟΘ οὗ δὰ δοϊίου, 87," 
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συμ, ποίου 16 οὖν δεμένων. εἴναιτιτίσ, τοκτᾷ. τίτισ.᾿ 30 ἄλλῃ, 
τρρτε. καλὴν. 32 ἔγωγ᾽. δῆλον δ. 36 μηδ᾽ ἥττων. 

61,1. κὴδ μᾶλλον μῆδ' ἦττον. 8 εἰ δὲ μήτε. 8 
Ὁ δτρς ΚΣ τον ΚῊῚ ὕτω, 28. μων, ΤΡ τοῦτο τὸ 

ὑνχαὶ. ὧι ἐν οὐδ ἰκϊλοὰ ὑγ ἴο οδιεοια ἐπόαι Βιοδαοαι]. 33 ἡ 
παριίπθ, 38 δαὶ οο:. 86 ἐνγχωροῦσαν, ἔ οοττ. 931 πα' 
ὐμμαδοσοδον 38. ὡσεὶ καύματοσ, τοιτᾳ, 

δ8, 3 ρόσϑεν μήποτε ἰταύτην, τοῦτᾷ, μήποτ᾽ ἂν αὐτὴν. 
τ ἦμα ἃ παρ ρίνα κἰτοὶ τα πος, διαπαντὸς. 18 

- 38 τ δα. παθημάτων. 36 φᾶναι, Ῥοτδαρα 

Ρ ὅ9, 3 τί δαὶ οοἵτ. δ ὡσπαραδάξαν εἶο, ἰα τριτᾷ, ὧς Τ 
πάνν μὲν οὖν. Ὁ ταῦτα. ΔΒ κρλωστς ἔδεσθει, κιατρ, μάγισϑει, 
ΤἹ ἀι , 191. φάρϑοσ ϑαρρήσει 31 καὶ 2 

Ὡρραναα ον ΚΣ ρος ταν δ 55 φὰσ, 
» δ0,8 φῆι. 4 προσήκ. δ μηδ, 1Ϊξδαφύγοι. 

16 τάγε. Ὑ1 ὅν ἂν λέγ χρήσὰι 181. κέβησ', τοιτᾳ," βού- 
λαδίυς  αέρην. ΟΝ, τας αν. ἰῷ ὀσὶς,, ΟᾺ αἴισει τὸν ἱα τις. 

ἴοι 84. πρῦτον τὰ ΒΑΓ ἴα με, Ῥατὰνγ ἕα τοασρ, ἰὰ ἐξ 

ἜΣ ΚΡ υ ας 
ΘΙ, 1 ΤρμΘ πιε. Βαα ταῦτα. 8. οὐρανόν (οτὶ 

8ιετε ἐκοτ' ἔμαθον καὶ ἃ πρὸ τοῦ ὥνμην εἰδέναι, ἰὰ τοιεᾷ, 
ὥστε ἀπέμαθον ἃ πρὸ τοῦ ὥιμην εἰδέναι. 10 αὐξάνεται. ΔΑΝ 

᾿γωνῶνται, τοιτᾷ, προσγένωνται. ὀστέον. ΤΊ οὔτωζτότε ἰὰ ἀταα,, 
ὁήᾳ, οὔτωστόνε. 19 γὰρ ἱκανῶσ. 31 ἵσποῦ. 838 πλέονα. 
ΚΡ 34. ἥμιν, 30 νὴδία. 27 τοῦτὴν αἰτίαν. 38 ἴω 

νὐδελοόταμήβτιδ. φασι, ἐσὲ 
Ἰα ἔδιο τσνίοτια 1189 ἐξ ἐς α ϑοετοσίίοῦ, ὠὀἀ18 ἀναγώσκωτοσ, 
30 αὐτῶ, 28 προσήκευ, “ν αΔδοᾶ ἘΚ τα, 3, 30 περὶ ὅλων. 



φυδῖλν ὉΣ Δ ΟΥΑΙ δ 8. οὺ 

τι, 8 τρδσῷ. ἐριστιὰ. ἀντὶ ὑποτακτι.. 
πὶ ἐδπραπερ τιν Ω ΠῚ 
χργοιοιούνότε ἤἴοταα, ΟΥοε καὶ απὰ 4φ0, Σαϊορίμοοᾶς πῦκῆ. καίτοι 
οὔτι Χ). 18 ἄρα. τῶ κὐτῶ, τὸ ἐκέντιςς εδεόσαι. 30 χιόνα 
οὖσαν. 38 αὐτὸ ἢ. 386 τολμήσοιε, οεἶξ. τολμήσειεν, τῶρτᾷ. 

. φολμήσεν. 31 ἄρα. 39 ἀντοῦ, Ὀτοαἐδίεις ἀτονέφασαι, ἐμαδ: τ 

Ῥ 18, δ δλλότι" ἅ, τρῖχᾳ, καὶ ἄλλό τ. 9. δὲ', 11 ατίᾳ. 
τότοῦνερ- 183 ὅπερ. 18 πεμπτὰσ, τοῖα. ποντὰσ. 10 οἵᾳ, 
ἕστυ. 31 ὥτ'. 188 τῆι ἐν αὐτῆι οὔσῃ. 30 'πομεῖναι. 
27 οὐδὲ («ἴα ὅτι). πμς πεϑὸ 
γν 18, 1. ἂν ὁ ἐπι ἴοοττ. ἘΚ Ἰοίο μωρά], 3. ἀναγκάζει αὐτὸ 

μ 
σχῶ. 8 ἀεϊ. Ἴ ἅ- 18 ὁρίσασθαι [Ὡιο ἀοίε ἀσιοίο, 
ΔῺ 6Γ88.]. 30. ἐφ᾽ ὅτι, τρῦτᾳ. ὅτωι ἥι. "Ἢ λαμέσα. 

ἃ: αὐτῶ. 36 οὐδὲ᾽ τὸ ἡμιόλιον, τοῦτ, δὲ, 37 τοιαῦτα τὸ 
ἴδταα.). . 

ῬΟΤΆ, 14. ἕπηι τε καὶ ξυνδοκεῖσοι : οὕτωσαι--, ἐπ τολτᾷ. (80 Βατωθ 
πίξὰ διοαιἀοὰ ραποίαδέϊοι. κα ἐπ ξυνδοκεῖ ἃ οοττοσέίου, ὅ δὲ, 
Ως γτ..-: 8 ὃ ἂν τί. 10 δὲν (το Μεὰα τὶ 

τρδσᾷ. νοσήσει - οὐκ ἐρῶ ὅτι ὃ 
ΠΣ ΕΟΡ ΣΤ  ΟΡΙ ἀν᾽ τί ἐγγένηται. Ἰ4 ὧι 
ἀν ἴστο ἀρὰ ἴα τοῖν ὥμτθο Ῥίδοο απο τα τ 
τι.1. 838 καὶ πκοϊϊηρ. τς ὠνομάϊομεν. 

Ῥ. Ἴδ,3 ἄρα. Τό θερμὸν, αὲ ορϊαιαίπᾳ οἵ α 18 : πριτῷ, ἐπ᾿ 
1δῖὸ βαυὰ μὴ ἡθελ᾽ ψυχρ. 11 ἐδέξατο. 13 ὡσαύτωσ. 18 ἐπήμει. 
15 ὥϊδε. 31 δὴ πῦρ, 

» ἴδ, τρὴσ τὸς, ψαὶ οἰἰρικαῖιν πρὲστὸ, χκξ, τὸ, παι, τὸ, 
μ δ ιν 10. ἐστι πίξὰ τῶδὲς ἰ  δανς κολοίδοοιν ἐνίοτ Ὁ 
ἀπούνήισκαι. μὰ 38 ἔχω ἔπη. 

ΤΊ, 1 ἀτιμάζων, ταῦτα. ἐτιμάζων. ταῦτά γε, γὙ- 8 ΟΣ. 
το ὀἴλματο, τ «μαι ο τα τα ἐμ χα κε α στα ὑεῖ ἀρρανεῖν 
Ἐκτω Ἵ ἐγῶμαι ἐγόμαι ἀκολονθήετε ἴδοαὶ «ε αἰ ὁοττ. ὃν τα ν 
τήσετε [δα] -ε ἴῃ 6τι4.}. 18 ἀθάνατόσ ἐπιμελείας. 15 
να ἘΣ δὰ οἱά ΠΝ μαρᾶ), 11 ἀμ. 9 ὃ΄. τΑ 
οἰφίααῖν οὐδέμια. ΕΗ 80 δὲ ἐκείνων. 

τον, 8, 6 αἴδον ἔδει δ αἰ! ἀταε,. οἱ δάρποιω [ὑεὶς. πὸ τίστ, 
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,, 1 ἀποβαίνουσι. 8. καὶ ἑκάϑα. 10 ἐπὶ γῆσ. 18 
ἘΠῚ αϑγα [μι τα, αἶνον ἐμοὶ ἐδιο οείφ, χοράϊης τα τοιαῦτα. 

Α τρίτα μα 

ΝΟ  ὙΤΓ 
ὅται, 19 αὐτοῖσ. 30 αὐτῶν. 38 οὐδὲ 360 δίσε [4 ἰπα 
τωι. 38 οὐ κει δε᾽ ϑδρεσ. 8:0 οὗτου συκράτησ. 

Ῥ. 89, 8 ἠγγνᾶτο, πικτῃ. ἠγγνήσατο. Ὁ παραμενεῖν, Ὀαξ οτήφ. 

ΣΕ ΩΨ ᾿ς ΤΑ ἡ 
ἴα δγαδῦσο, αὐτοὺσ, 84. τοτὲ [εἰ ναὶ οί. τότε, ἔνμ- 
φορᾶσ, κο Βοτο τα, 1, 390. ἀφίκοντο Γ΄ ὠτίον ἐκεῖναι [ἐδ σ, ἐξ 
δ κω 

30. 

ἀλλ᾽ γε, ἀλλάγε. 35 -" Μαῖθ τρις: ἐἀτρσῖες γτν κα 

1,1 4 κερδαϊνεῖν. Ὶ ΠΥ στ το 
Ῥ ϑ8, 1 πεπτοεύτα οα πετυκέτα, ταοᾶ ἔτοτα πετωίτα, 3 

ΔᾺΝ ἔμῦγε βίαι καὶ ξυτοθέστάκτε. δ πρότεροῦ [ν ἰὰ ἰλὲο ματα], 



᾿ ΙΝΘῈΧ. 

{[Π|ιὸ παρενοτα ἀαιοίθ ἔδ9 μαβϑδ δενὶ 1ἴμοὲ οἱ {1:0 ῥχοβατ φάϊιίου,] 

ἀγανακτεῖν τι 18, 6. 
᾿αψτσα λιθίδια. ᾿ 38. 

πη 
«ἧς ἀγβοιοον οἱ, 57,1 1δ. 
ἀδύξαστο: 42, 18. 
λδιοιὺ καὰ κἀοσθινο δοπιθδέιοὰ, 

95, 
ἄλλα μυρία ἄν τι: εἴποι δ, δῦ, 
ἀλλά δὰ μὰ ἀροάοαίε, δὲ, ὃ. 

ἄλλο τι ἡ 21, 9. Τό, β. 
ἄλλον, ἰάϊοταιιῖς πιὸ οἱ, 82, δ. 

18, 

ἅμα--ἅμα 19, δ. 
ἀμήχανον ὅσον 81, 10, 
ἀμόϑεν ποθέν 82, 13. 
ἀν πῖθὰι βὴ Ἱτιροτίθος οΣ Λογίβέ, 

1,9. 
ἄν νελλἢι ἃ ἑαΐατο, 7, 26. 
ἄν οτοϊ ἐοᾶ αἴνοτ πρίν ϑ, 16, 
ἀν τοροιϊοὰ, 34, 20, 

φίλτ, Ῥῃ, 

ἀνίστασθαι εἴς τι 8, 8. 80, 20, 
ἀνοίγνυμι : ἀνεῴγετο 4, 38. 
ἀνταποδιδόναι " ἴο φοττεροπᾶ," 

3., 13. 
ἀντιλογικός δ, 8, 68, 27. 
ἄνω καὶ κάτω 88, 31. 
ἄγω καὶ κάτω στρέφεσθαι δ8, δ, 

ἀπιστία μή 30, 36. 
ἁπλοῦς ὃ, 28, 



ΡΥ ΤΟΣ Τ᾿ 
Νίω τι ἃ φουίεῖνο, 8δ, 16. 

ζϑη τα ἔδειν 11, 31. ἔπεθα ας 
ἡμέρα αἀδοὰ ἰο ὑστεραία α:ιὰ προ- 
ΞΕΥ μοῦ 12, 18, 
ἥτοι-- 80, 10, 10, 18, 

φΆσττα δο Μρδιιοτταοοκο," 
θαρρεῖν ϑάνατον 48, 21. ἀόρακ πτὶ ταῖν δ, ο. 

34, 80. 
Ὧὦ20 οἵ, 

19ὅ 

ϑράττω 46, 48. 
ϑρυλῶ (αροὶς πίξὰ στ λ), 18,36. 

μοίοα Ῥατροϑο, 6, 19. 
τοδοίηνς αἶνον ἐν ἘΠῚ, 
Ἰαδαίείνο ἴα ἃ 
πλέω ο, Αι. να, αι. 
ἐστορῖ 
ἔσω: ἰῃ ἀοβοὶ!φ ρροτῃοω, 18, 

19. 47,1. 
μειόν «ἰο δο σατο, 8. 15. 

παρε ἰυισακαϊένεῖς, δὲ. 27. 
καὶ ϑοττοϊαἰένο, 13, 36. 81, 16. 



ΙΝΘΕΧ. 

περί 6. δοα. 79, 80. ὁ. ἀδς. 87, 
0. τὶ τόκῳ 8ῦ, 14, αἰτία 

τσ μὰ χων δι, 
ει 19 δα δὼ 

Ῥρωποι. 
πολύς "Ἴατρο, 88, 16. 
ποὴ ὁρτοδαὶϊν 18, 18, 

μαυσάξο μὴν ΎΘΟΝ 
ἽἼ, ΑΓ ὧν. μ᾿ 11, 

Ῥεοέοας ἰαβα, ἴτας νοτδα οἵ 
πορίσας 1, 2δ᾽ 

“πρίν "νείοτο᾽ (Δᾶν.), 80, 8. 
πρὸ αίδος οοπερεταιζτου, 6, 57. 

ἔξοναινα, δ0 0. δὲ τ ἸΟῪ 
40,31. Ἴ8, 8. 19, 3. 1, 6. 38, 

τρϑῖ, 

6646, 11. 88, 
ΤΕΣ 88,11... 

ἐγιᾶ 51, 4. 










